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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a plecat, duminică, la Moscova, in fruntea 

unei delegații de partid și de stat, pentru a participa 
la festivitățile prilejuite de cea de-a 70-a aniversare 

a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie
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APELUL FRONTULUI DEMOCRAȚIEI ȘI UNITĂȚII SOCIALISTE
însuflețitor îndemn la muncă pentru

continua înflorire a patriei
In desfășurarea campaniei electo

rale pentru alegerile din 15 noiem
brie s-a înscris un moment deosebit 
de important. A fost dat publicității 
duminică Apelul Frontului Democra
ției și Unității Socialiste. Document- 
sinteză a marilor realizări pe care 
poporul român I 
munca sa avântată 
ce se încheie, vi
brantă chemare 
la înfăptuirea în 
viitoarea legisla
tură a cutezătoa
relor obiective 
ale Congresului 
al XIII-lea al 
partidului, Apelul 
Frontului Demo
crației și Unității 
Socialiste . a fost 
primit de întrea
ga noastră națiu
ne cu deosebit 
interes, cu ferma 
hotărîre de a nu 
precupeți nici un 
efort pentru tra
ducerea in viață 
a 'mobilizatoarelor 
sale chemări. In
teres firesc avi nd 
in vedere faptul 
că ■ ■ •

le-a dobîndit prin 
i în anii legislaturii

crației socialiste. Apelul înfățișează 
totodată ampla și neobosita activi
tate internațională desfășurată de 
România socialistă, de pre
ședintele Republicii, tovarășul 
Nieolae Ceaușescu, politica de strînșă 
prietenie și colaborare cu toate țări
le socialiste, cu țările în curs de dez
voltare, cu toate statele lumii, pen-

de dezvoltare. Sîntcu nivel mediu
obiective cutezătoare pentru înfăp
tuirea cărora Apelul Frontului De
mocrației și Unității Socialiste ii 
cheamă pe toți cetățenii patriei, oa
meni ai muncii de la orașe și sate, 
fără deosebire de naționalitate, să-și 
mobilizeze toate forțele, întreaga lor 
capacitate creatoare.

Apelul pune 
in relief istorice
le realizări obți- 

• nute de poporui 
nostru în anii 
construcției socia- 

■ liste, mai ales in 
perioada ce a tre
cut de la Con
gresul al IX-leă 
al partidului, pe
rioadă indisolubil 
legată de strălu
cita activitate, de 
gindirea 
toarc a 
cățorului 
duiui și 
nostru. 1 

Nieolae Ceaușescu. 
Este infățișat in 
Apel 
buchet al împli
nirilor țării, al 
înnoirilor civilizației socialiste, 
care se ’ regăsesc, priii partici
parea lor, fiecare om al mun
cii, flecare cetățean : o industrie 
— prezență cotidiană in toate jude
țele țării — cu o producție de 115 
ori mai mare decit in anul 1945. ca
pabilă să rezolve cele mai complexe 
probleme de ordin tehnic ; o agri
cultură ale cărei producții au cres
cut, pe ansamblu, in anii construc
ției socialiste de aproape 6 ori ; o 
economie națională ale cărei fon
duri fixe au crescut de 20 de ori, iar 
venitul național — de 33 ori față de 
1945 ; o populație — reprezentind 82 
la sută din numărul total al cetățe
nilor țării ce locuiește in case noi : 
constanta dezvoltare a științei. învâ- 
țâmintului și culturii; perfecționarea 
organizării și conducerii vieții eco- 
nomico-sociale, perfecționarea demo

cutezăr 
condu- 

i parti- 
statului 

tovarășul

minunatul

fiecare

tuturor oamenilor muncii de Ia orașe 
și sate atit la elaborarea, cit și la 
înfăptuirea tuturor obiectivelor eco- 
nomico-sociale, la conducerea în
tregii societăți. însușindu-și pe cle- 

• chemări ale 
Democrației și 

participanții la a- 
totodată expresie 
hotăririi. lor, a 
întregului popor 
de a-și multiplica 
eforturile, de a 
valorifica și mai 
bine inițiativele 
pentru înflorirea 
multilaterală, ne
contenită. a tutu
ror localităților, 
a întregii țări, 
pentru creșterea 
bunăstării tuturor 
cetățenilor Româ
niei socialiste.
Răspunzind însu- 

flețitoarelor che
mări ale Apelu
lui Frontului De
mocrației și Uni
tății Socialiste, 
oamenii muncii, 
toți cetățenii pa
triei, indiferent 
de naționalitate, 
iși exprimă ho- 
tărîrea de a face 
ca prin munca lor 
avintată. unită, să 
se înfăptuiască 
neabătut toate o- 
bieotivele Con
gresului al XIII- 
lea al partidului 
in anii legislatu
rii. viitoare.

în climatul de 
muncă al acestei 
perioade, caracte
rizată de înaltă 
vibrație patrioti
că. marcată de 
apropiatele eve
nimente politice 
deosebit de im
portante din via
ța partidului și a 
tării — Conferiri-- 

a ^Partidului Comu
nist Român ți eeâ 'de-a 40-ț ani
versare a proclamării Republicii 
— campania electorală pentru a- 
legerile de la 15 noiembrie con
stituie o bnpresiormntă rnșwjare > 
a intregului popor pentru îndepli
nirea sarcinilor de plan pe acest an. 
pentru pregătirea producției anului 
viitor, o elocventă expresie a uni
tății de nezdruncinat a intregului 
popor in jurul partidului, al tovară
șului Nieolae Ceaușescu, secretarul 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, președintele Fronbu- 
lui Democrației și Unității Socialiste. 
Unitate ce chezășuiește înaintarea 
viguroasă a patriei pe calea progre
sului și fericirii tuturor fiilor ei de 
azi și de miine.

plin însuflețitoarele 
Apelului Frontului 
Unității Socialiste, 
ceste întîlniri dau

NOIEMBRIE

CETĂȚENI ȘI CETAȚENE!
Programul cu care Frontul Domo 

crației și Unității Socialiste se pre
zintă în fața alegătorilor, platforma 
politică a candidaților săi au drept 
scop înfăptuirea mărețelor obiec
tive ale Programului Partidului Co
munist Român de edificare a socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintare a patriei spre 
comunism, înfăptuirea hotărîrilor 
Congresului al XIII-lea, materiali
zate in sarcinile actualului plan cin
cinal, care asigură mersul neabătut 
al României pe calea dezvoltării și 
modernizării forței sale economice, 
creșterea avuției naționale și a bu
năstării întregului popor, trecerea 
României socialiste în rîndul țări
lor cu nivel mediu de dezvoltare.

(Din Aoelul Frontului Democrației și Unității 
Socialiste)

*

*

Tovarășul Nieolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a plecat, dumi
nică. 1 noiembrie, la Moscova, in 
fruntea unei delegații de > partid și 
de stat, care, la invitația C.C. al 
P.C.U.S.. a Prezidiului Sovietului 
Suprem și a Consiliului de Miniștri 
ale U.R.S.S.. va participa la festivi
tățile prilejuite de cea de-a 70-a 
aniversare a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie.

Din delegație fac parte tovarășii 
Constantin Dăscălescu, membru al

Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.. prim-ministru al guver
nului. Ion Stoian. membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R

Secretarul general al partidu
lui. președintele Republicii, tova
rășul Nieolae Ceaușescu. â fost sa
lutat,, la plecare, de membri și mem
bri supleanți ai Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. de se
cretari ai Comitetului Central al 
partidului, de membri ai C.C. al 
P.C.R.. ai Consiliului de Stat și ai

guvernului, conducători ai unor in-< 
stituții centrale și organizații do 
masă și obștești, de alte persoane 
oficiale.

Erau de față ambasadorul Uniunii 
Sovietice la București și membri ai 
ambasadei.

Un grup dc pionieri a oferit tova
rășului Nieolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu buchete de 
flori.

La ora 9,30 aeronava prezidențială 
a decolat, indreptindu-se spre Mos
cova.

Sosirea la Moscova

tru eliminarea pericolului unui război 
. nuftlfear, pentru* tîeznrinardj’ in spe

cial pentru dezarmarea nucleară, 
pentru asigurarea păcii — dezide
ratul suprem al omenirii.

Prin întregul său conținut, ade
vărat program cu care Frontul De
mocrației și Unității Socialiste se 
prezintă in fața alegătorilor, plat
formă politică a candidaților săi — 
Apelul are drept scop mobilizarea 
largă a tuturor cetățenilor țării la 
înfăptuirea mărețelor obiective ale 
Programului partidului, a hotărîrilor 
Congresului al XIII-lea al P.C.R..' a 
sarcinilor actualului cincinal. Prin 
aceasta se asigură înaintarea neabătu
tă a României pe calea dezvoltării 
și modernizării forței sale economi
ce. creșterea avuției naționale și a 
bunăstării întregului popor, trecerea 
României socialiste în rîndul țărilor

dările înfăptuiri obținute in anii 
ckrfsfrucțfei socialisto. Îndeosebi după* 
istoricul Congres al IX-lea al parti
dului. sub conducerea înțeleaptă, 

' clarvăzătoare a partidului, stau che
zășie că tot ce ne propunem vom 
înfăptui. Oamenii muncii de la orașe 
și sate — alegători și candidați — 
sint chemați să-și afirme prin fap
tele lor, pătrunse de înalt spirit pa
triotic. revoluționar, hotărîrea de a 
transpune in viață neabătut cerințe
le ridicate de noul stadiu de dezvol
tare intensiv-calitativă a țării..

Punind in centrul atenției conți
nutul Apelului F.D.U.S.. întilniri'e 
dintre alegători și candidați pentru 
alegerile de la 15 noiembrie, aflate ia 
plină desfășurare in aceste zile, se 
constituie intr-o expresie vie, con
cretă, a participării nemijlocite a

ța. Națională a

MOSCOVA 1 (Agerpres). — La so
sirea la Moscova. tovarășul 
Nieolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. membrii delegației au fost salu-

★

MOSCOVA 1 (Agerpres). — Tova
rășul Nieolae Ceaușescu. secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, a depus, duminică după- 
amiază,. o coroană de flori la Mau* 
solerfMlwi V. 1. Leahi. >< r

Cu prilejul ceremoniei s-a vizitat 
mausoleul.

tați de V. I. Vorotnikov, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S.. 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R.S.F.S.R.. de G. G. Vedernikov, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri ai U.R.S.S., V. P. Loghinov,

★

S-a păstrat un moment de recu
legere in memoria lui V. I. Lenin.

A fost depusă, de asemeneg,. o co
roană de flori și s-a păstrat un mo
ment de reculegere la Mormintul 
sifildatuțui necunoscut de liiyță zidul 
Kremlinului.

La solemnități au participat tova-

adjunct al ministrului, afacerilor ex
terne.

Erau prezenți, de asemenea. Ion 
Bucur, ambasadorul României în 
Uniunea Sovietică, membri ai amba
sadei.

★

rășii Constantin Dăscălescu și Ion 
Stoian, precum și ambasadorul Româ
niei in Uniunea Sovietică.

Au fost prezenți G. G. Vedernikov, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi- 

-niștri-rfl U.R.S.S.. V.- P. Loghinov,
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne.

Bogatele tradiții de solidaritate militantă ale 
clasei noastre muncitoare, ale poporului român

F

Din noile construcții ale municipiului Cluj-Napoca

..ar» *

fe simțul sarcinilur subliniate la saMU Csmitetuliii MMc Executiv al C.C. al P.C.B.

TOATE INVESTIȚIILE PLANIFICATE
— cit mai operativ integrate în circuitul economic

Se împlinesc șapte decenii de la 
infăptuirea Marii Revoluții Socialis
te din Octombrie, eveniment istoric 
de remarcabilă însemnătate in isto
ria Rusiei, în istoria universală, care 
a deschis. o eră nouă, era edificării 
socialismului și comunismului, a 
creșterii fără precedent a luptei oa
menilor muncii, a popoarelor de 
pretutindeni pentru progres so
cial. pentru libertate și pace. 
Realitate istorică măreață, ale 
cărei profunde semnificații au 
fost subliniate la Congresul educa
ției politice și culturii socialiste de 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU: 
..Victoria Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie a deschis calea înfăp
tuirii năzuințelor popoarelor de drep
tate si libertate socială și națională. 
Victoria socialismului intr-un număr 
important de țări, inclusiv in Româ
nia, a dus la formarea unui puter
nic sistem al țărilor socialiste, care 
au un rol tot mai important in în
treaga viață economico-socială, in 
viața politică generală, manifestîn- 
du-se cu putere ca forțele cele mai 
înaintate ale progresului economic 
și social, in lupta pentru libertate, 
egalitate și independență, pentru 
pace".

Aniversarea acestui măreț eveni
ment reprezintă un binevenit prilej 
de rememorare a strinselor legături 
.de solidaritate militantă ale mișcării 
muncitorești, revoluționare din 
România cu mișcarea revoluționară 
din Rusia, cu Revoluția din Octom
brie. cu statul sovietic, legături ce

se așază ca trainică temelie pentru 
raporturile de strinsă prietenie, co
laborare și conlucrare de astăzi din
tre poporul român și popoarele 
Uniunii Sovietice. O elocventă ex
presie a prețuirii pe care clasa noas
tră muncitoare, poporul român o

70 DE ANI 
DE LA VICTORIA 
MARII REVOLUȚII

SOCIALISTE
DIN OCTOMBRIE

acordă însemnătății istorice a Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie 
o constituie manifestările omagiale 
la care iau parte, in aceste zile pre
mergătoare apropiatului jubileu, co
muniștii, ceilalți oameni ai- muncii 
din țara noastră. Participarea unei 
delegații de partid și de stat, in frun
te cu tovarășul Nieolae Ceaușescu, 
secretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, la festivi
tățile de la Moscova, prilejui ie dă 
cea de-a 70-a aniversare a Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie, 
ilustrează cu deosebită pregnanță

inalta cinstire pe care partidul nos
tru, poporul român o acordă acestei 
aniversări — sărbătoare scumpă po
poarelor Uniunii Sovietice, tuturor 
forțelor revoluționare. progresiste, 
democratice din întreaga 'lume —, 
evidențiază strinsele raporturi de 
prietenie și colaborare dintre parti
dele și țările noastre, întemeiate pe 
stimă și respect reciproc, pe solida
ritate militantă.

De la începuturile sale, mișcarea 
muncitorească și socialistă din 
România și-a dovedit capacitatea de 
solidarizare militantă cu mișcările 
progresiste, democratice, revoluțio
nare din lume, aducindu-și din plin 
contribuția la lupta pe plan inter
național dusă de masele proletare, 
de popoare pentru eliberarea de sub 
orice fel de asuprire și dominație, 
în acest sens, mișcarea muncito
rească. alțe forțe democratice înain
tate din societatea românească au 
organizat, perseverent, acțiuni de 
solidaritate cu luptele revoluționare, 
progresiste din numeroase țări ale 
Europei. Asiei. Americii, Africii, cu 
mișcările de eliberare socială și na
țională, antiimperialistă, anticolonia
listă de pe toate continentele. La 
loc de seamă se înscriu acțiunile de 
colaborare și sprijin inițiate de for
țele democratice, revoluționare, 
muncitorești din țara noastră cu 
.luptătorii împotriva autocrației ța
riste, cu mișcarea muncitorească re
voluționară rusă, care s-a afirmat,

(Continuare în pag. a IH-a)

Activitatea de pe șantierele de investiții productive a atins, în această 
ultimă perioadă a anului, un maximum de intensitate. Este un fapt cit se 
poate de firesc deoarece un mare număr de obiective noi — pe a căror 
producție economia națională contează ferm — sint programate să intre 
curind în funcțiune. Așadar, factorilor din acest domeniu le revin, in 
spiritul sarcinilor și indicațiilor date de tovarășul Nieolae Ceaușescu, la 
recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., sarcini 
deosebit de mobilizatoare, amplificate și de faptul că noilor investiții 
li se adaugă o serie de alte capacități restante din lunile anterioare.

Desigur, pentru finalizarea noilor obiective, pe fiecare șantier trebuie 
să se muncească energic, in ritmuri înalte, intr-un ciimai dc ordine și 
disciplină exemplare. Mai trebuie, însă, rezolvate și o serie de probleme 
legate fie de asigurarea unor utilaje tehnologice, fie de procurarea unor 
materiale de construcții strict necesare sau de definitivarea unor proiecte. 
Sint probleme care pun mai mult ca oricînd în evidență necesitatea întă
ririi colaborării pe toate planurile intre constructori și montori, benefi
ciari, furnizori și proiectanți. Activitatea de investiții este, prin exce
lență, o activitate de echipă, în care fiecare dintre factorii menționați are 
răspunderi bine precizate, sarcini precis definite in procesul de execuție. 
Nu trebuie nici un moment pierdut din vedere că orice verigă slăbită sau 
care funcționează necorespunzător în acest lanț de responsabilități poate 
compromite eforturile depuse pentru punerea în funcțiune a noilor in
vestiții.

Așadar, pe toate șantierele, fără excepție, prioritatea priorităților 
constă acum în întărirea disciplinei de plan printr-o conlucrare activă și 
permanentă, plină de solicitudine. în vederea soluționării problemelor de 
care depinde accelerarea ritmului de lucru.

Iată motivul pentru care în relatările noastre de astăzi ne-am pro
pus să vedem cum funcționează mecanismul colaborării între factorii an
gajați în realizarea rapidă a noilor capacități și obiective productive.

ȘANTIERUL COMBINATULUI DE UTILAJ GREU DIN IAȘI

Dacă beneficiarul ar fi mai exigent...
Pe platforma Combinatului de uti

laj greu din lași au fost planificate, 
și in acest an, ample lucrări de in
vestiții. Realizarea lor cu succes im
pune. dată fiind importanța și com
plexitatea noilor capacități produc
tive. o strinsă colaborare între con
structori și montori. beneficiar și 
furnizorii de utilaje tehnologice. Din 
datele furnizate de serviciul de in
vestiții al combinatului reiese că, 
pină în prezent, sarcinile de plan va
lorice privind realizarea noilor in
vestiții au fost nu numai realizate, 
ci și depășite cu 5 milioane lei. Sta
diile fizice, insă, n-au fost realizate. 
Or, la această oră, ar fi trebuit să 
fie finalizate și să funcționeze din 
plin o capacitate de producție de 
10 000 tone pe an piese matrițate in 
secția forjă ușoară și de matrițare, 
o alta de 7 500 tone pe an piese for
jate in forjă ușoară și de matrițare 
și în forja mijlocie, precum și o se
rie de instalații și mașini <je perfor
manță. prevăzute a se monta in alte 
secții etc. Iată însă că la fiecare din
tre aceste lucrări se înregistrează

mari restanțe față de termenele de 
punere in funcțiune. Motivele ?

Deși termenul de punere in func
țiune a primei capacități — de 10 000 
tone piese matrițate — a fost stabi
lit pentru sfîrșitul primului semes
tru al anului, pină acum nu s-a rea
lizat decit o capacitate de 3 000 tone. 
Restul de 7 000 tone este neterminată 
pentru că proiectantul, constructorul 
și beneficiarul s-au tot așteptat unul 
pe altul să-și rezolve problemele. Si. 
nerezolvîndu-le la timp, s-au 
încurcat în loc să se ajute. Astfel, 
proiectantul mai are încă și acum de 
elaborat o serie de detalii de execu
ție, constructorul — de executat une
le zidării, acoperiri de hale, instala
ții diverse etc., iar beneficiarul n-a 
procurat toate utilajele și instalațiile 
necesare. Este vorba, printre altele, 
de presele pe care nu le-a livrat în
treprinderea mecanică de utilaj greu 
din Dorohoi, dar și de cuptoarele 
echipate cu arzătoare autoregenera- 
tive. ce se realizează in cadrul com-

(Continuarc in pag. a Ill-a)

IN ÎNTlMPINAREA 
CONFERINȚEI 
NAȚIONALE 

A PARTIDULUI
Sarcinile economice 
- realizate exemplar! 
ÎN INDUSTRIE : In fiecare 
întreprindere — măsuri fer
me pentru lichidarea stocu

rilor supranormative 
ÎN AGRICULTURĂ : Lucră
rile agricole de toamnă — 
încheiate grabnic, pe toate 

suprafețele !
IN PAGINA A II-A

Cu prilejul alegerii tovarășului Zhao Ziyang

în funcția de secretar general al C.C. al P.C. Chinez

Tovarășului ZHAO ZIYANG
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Chinez
BEIJING 

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român și al meu 
personal, vă adresez cele mai calde felicitări cu prilejul alegerii dumnea
voastră in înalta funcție de secretar general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez. Vă doresc multe și mari succese în întreaga 
activitate de mare răspundere ce v-a fost încredințată, în înfăptuirea 
hotărîrilor adoptate de Congresul al XIII-lea al partidului, în opera da 
edificare a socialismului în Republica Populară Chineză.

Doresc să subliniez și cu acest prilej bunele relații de strinsă prietenie, 
solidaritate militantă și rodnică colaborare care s-au statornicit între Partidul 
Comunist Român și Partidul Comunist Chinez, între România și China, între 
popoarele celor două țări pe plan politic, economic, tehnico-ștîințific și în 
alte domenii de activitate. Totodată, exprim satisfacția pentru conlucrarea 
strinsă pe plan internațional în lupta pentru apărarea păcii și înfăptuirea 
dezarmării, pentru instaurarea unei noi ordini economice internaționale, 
pentru o politică de largă colaborare între toate națiunile lumii.

îmi exprim convingerea că aceste raporturi prietenești, colaborarea și 
cooperarea pe multiple planuri dintre partidele și țările noastre se vor dez
volta și întări și în viitor spre binele popoarelor român și chinez, al cauzei 
generale a socialismului și păcii.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român
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în fiecare întreprindere - măsuri ferme 
pentru lichidarea stocurilor supranormative

întilnirile dintre alegători și candidați

Dezbatere democratică, 
eficientă, angajare 

cetățenească pentru noi împliniri
Una din problemele economice deosebit de importante abordate la 

recenta plenară a C.C. al P.C.R., precum și la ultima ședință a Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R. se referă la necesitatea manifestării 
unui înalt spirit gospodăresc în utilizarea resurselor materiale și finan
ciare. In acest context s-a subliniat cerința de a se lua măsuri ferme 
pentru lichidarea încă din luna noiembrie a stocurilor supranormative de 
materii prime, materiale, producție neterminată și produse finite. Cum se 
acționează pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite in acest domeniu ?

în continuarea ciclului de anchete pe această temă prezentăm unul 
din răspunsurile primite la următoarele întrebări adresate de redacție :

1. CARE ESTE SITUAȚIA STOCURILOR SUPRANORMATIVE IN 
UNITĂȚILE ECONOMICE DIN JUDEȚ ?

2. CARE SÎNT CAUZELE APARIȚIEI ȘI MENȚINERII ACESTORA ?
3. CUM SE ACȚIONEAZĂ PENTRU LICHIDAREA LOR IN CEL 

MAI SCURT TIMP ?

Iln industria județului Hune
doara. stocurile supranormative 
de materiale, producție in curs 

de fabricație și produse finite re
prezintă 17 la sută din totalul stocu
rilor, cel mai mare volum fiind în
registrat la întreprinderile indus
triale din subordinea ministerelor 
minelor, industriei ușoare,, industriei 
de utilaj greu, industriei lemnului și 
materialelor de construcții, industriei 
chimice.

în cursul acestui an au fost ini
țiate mai multe acțiuni pentru redu
cerea și lichidarea stocurilor supra
normative. Ca urmare, față de situa
ția existentă la sfirșitul trimestrului 
I 1987, stocurile supranormative au 
înregistrat o reducere de 203 mili
oane lei la materiale și de 67 mili
oane lei la producția neterminată. O 
evoluție nefavorabilă au înregistrat 
insă stocurile supranormative de 
produse finite la întreprinderile mi
niere, de industrie ușoară, chimică și 
utilaj greu. De altfel, reducerea 
stocurilor supranormative de produ
se finite, care reprezintă 53 la sută 
din totalul supranormativelor, con
stituie una din problemele ce ne 
preocupă cel mai mult la ora ac
tuală. Aceasta cu atit mai mulț cu 
cit stocurile supranormative deter
mină în întreprinderile în care apar 
un dezechilibru financiar și au ca 
efecte pierderea capacității de plată, 
apariția unor greutăți serioase în 
achitarea datoriilor față de bugetul 
de stat, furnizori și chiar în ce pri

Lucrările agricole de toamnă - încheiate grabnic, 
pe toate suprafețele!

dolj : Legumele - strînse și livrate 
fără întîrziere!

teleorman: Organizare judicioasă 
a transportului produselor

în aceste zile, ogoarele județului 
Teleorman sînt împînzite de coope
ratori și mecanizatori, de alți locui
tori ai satelor, oameni ai muncii din 
întreprinderi și instituții, elevi care 
au venit in sprijin pentru finali
zarea ultimelor lucrări ale campa
niei de toamnă. Pretutindeni se ac
ționează cu spirit de răspundere, res
pect îndu-se ordinea priorităților și 
vitezele zilnice reactualizate. Pe pri
mul plan al urgențelor se află strîn- 
gerea și punerea la adăpost a ulti
melor cantități de produse din re
colta acestui an și eliberarea terenu
rilor de coceni spre a se crea front 
larg de lucru tractoarelor și plugu
rilor, repartizate la arat.

Principala acțiune „la zi“ continuă 
să răminâ folosirea la capacitate a 
mijloacelor de transport, in vederea 
depozitării in cele mai bune con
diții a recoltei de porumb și sfeclă 
de zahăr care se mai află in cimp. 
în săptămîna trecută, ca urmare a 
măsurilor Întreprinse la nivelul fie
cărei unități agricole pentru mărirea 
numărului de oameni care încarcă și 
descarcă mijloacele de transport, s-a 
efectuat un număr sporit de curse 
din cimp la spațiile de depozitare, 
intensifieîndu-se ritmul livrării po
rumbului la fondul de stat și a sfe
clei de zahăr la bazele de recepție 
și întreprinderea de industrializare 
din orașul Zimnicea. De pildă, in 
unitățile din consiliul agroindustrial 
Turnu Măgurele, unde se mai află 
depozitate in cimp, în arioaie. 2 400 
tone porumb și 810 tone sfeclă de 
zahăr, simbătă și duminică, ritmul 
preluărilor a sporit, in medie, cu 
peste 30 la sută față de realizările 
din prima parte a săptăminil prece
dente. Aceasta și ca urmare a spri
jinului dat de alte unități economice 
din municiniul Turnu Măgurele, spri
jin insumind peste 100 tone capaci
tate de transport. „Prin acțiunile în
treprinse, îndeosebi în cooperativele 
agricole din comunele Islaz și Se- 
garcea-Deal. unde s-au creat cele 
mai mari decalaje între recoltare și 
transport — ne spune președintele 

vește eliberarea fondului de retri
buire a muncii.

2 Din analizele și controalele 
efectuate am constatat că de 
cele mai multe ori stocurile 

supranormative apar atunci cind a- 
provizionarea cu materiale și pie
se de schimb se face la intervale 
mult mai mari decit prevăd norma
tivele stabilite, ceea ce face ca in 
unele perioade să se găsească în uni
tăți stocuri peste cele normate. Pe 
de altă parte, unele stocuri supra
normative de materiale s-au format 
Ia întreprinderile industriale din ju
deț datorită nerealizării planului Ia 
producția fizică, aprovizionării cu 
sortimente și tipodimensiuni de ma
teriale necorelate cu nevoile pro
ducției.

Aici intervine insă și un alt aspect. 
Mulți furnizori livrează materialele 
neritmic. De ce ? Cred că la aceasta 
contribuie și faptul că in majorita
tea contractelor economice sint sta
bilite termene de livrare trimestriale 
sau cel mult lunare, și nu termene 
calendaristice, pe zile, potrivit că
rora intervalele dintre două livrări 
consecutive să nu fie mai mari decit 
normativul în zile aprobat pentru 
beneficiarii de materiale. Nu-i mai 
puțin adevărat însă că la unitățile 
energetice, siderurgice și miniere 
sînt formate stocuri supranormative 
de piese de schimb și datorită ne- 
efectuării la termenele planificate a 
lucrărilor de reparații curente și ca
pitale.

consiliului agroindustrial, Marin Păun
— în următoarele zile va fi pusă la 
adăpost Întreaga producție din cimp. 
Munca este astfel organizată incit 
cu fiecare autocamion și tractor eu 
remorci să se efectueze cel puțin 
patru curse pe zi.“

în prezent, cantități importante de 
porumb nedepănușat și de sfeclă de 
zahăr mai sînt in cimp și in uni
tățile din consiliile agroindustriale 
Conțești, Furculești, Purani, Slobozia- 
Mîndra, Smîrdioasa. Zimnicea, unde 
s-au obținut, de altfel, cele mai mari 
producții. Pe baza evaluării produc
ției aflate in cimp s-au constituit 
coloane speciale de transport care, 
însoțite de mijloace mecanice de 
încărcare, au fost deplasate acolo 
unde este nevoie. întrucît în unele 
consilii agroindustriale — Buzescu, 
Conțești, Traian. Drăgănești-Vlașca
— indicele de utilizare a mijloacelor 
de transport nu depășește media 
zilnică de 2,5 curse, s-au luat mă
suri pentru sporirea numărului de 
oameni care încarcă mijloacele _ de 
transport în cimp și le descarcă la 
bazele de recepție. De asemenea, pe 
bază de grafice zilnice de lucru sînt 
folosite la transportul producției 
principale și a celei secundare circa 
2 600 atelaje din comunele județu
lui. La nivelul comandamentului ju
dețean al agriculturii, un colectiv 
special urmărește modul de folosire a 
mijloacelor de transport, analizează 
zilnic rezultatele obținute, ceea ce 
permite rezolvarea operativă a pro
blemelor care apar intr-o unitate sau 
alta. începind cu această săptămînă 
au fost dislocate în județ mijloace 
de transport suplimentare din Vîl- 
cea, Sibiu, Hunedoara și de la 
TRANSCOM București. Sînt create 
astfel toate condițiile pentru ca în
treaga recoltă ce se mai află în 
cîmp să fie pusă la adăpost în cel 
mai scurt timp, spre a se evita orice 
pierdere.

Stan STEFAN
corespondentul „Scinteii"

în industria județului Hunedoara, 
așa cum am arătat, ponderea cea mai 
mare in totalul stocurilor supranor
mative o dețin produsele finite. In 
mod cu totul de neînțeles, aceste 
stocuri supranormative au apărut 
deoarece nu s-au asigurat la timp și 
la nivelul planului mijloacele de 
transport necesare. Așa a fost ca
zul la întreprinderile pentru lianți 
și de prelucrare a lemnului din 
Deva. Pentru concentratele miniere 
existente în stoc supranormativ la 
întreprinderea minieră Barza și Ex
ploatarea minieră Certej nu sint asi
gurate suficiente capacități de pre
luare și prelucrare de către între
prinderea metalurgică de metale ne
feroase Copșa Mică. Prin urmare, în 
lumina sarcinilor subliniate la șe
dința Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., este necesar să se 
ia operativ toate măsurile ce se im
pun pentru lichidarea în cel mai 
scurt timp a stocurilor supranorma
tive.

3 în acest an, organele bancare 
au analizat in permanență cau
zele care au condus la forma

rea stocurilor supranormative și au 
acționat in întreprinderi atît pen
tru cunoașterea acestora, cit și 
pentru întocmirea graficelor de li
chidare a lor. în primul rînd, am 
determinat unele întreprinderi să re
nunțe, în termen, la repartiții și con
tracte pentru materialele existente 
în stoc, disponibile sau care depășesc 
nevoile de consum pe o anumită 
perioadă. Astfel, s-au efectuat 97 
renunțări la repartiții și contracte 
pentru materiale in valoare de 70 
milioane lei, din care 52 milioane lei 
au fost acceptate de furnizori. Tot
odată. s-au întocmit liste cu ma
terialele disponibile care au fost pre
date bazei județene de aproviziona
re pentru materialele de uz general 
și bazelor de specialitate pentru cele 
specifice ramurii respective. Prin 
baza județeană de aprovizionare teh- 
nico-materială s-au preluat pentru 
redistribuire stocuri in valoare de 205 
milioane lei.

Organele bancare au luat în acest 
an și unele măsuri restrictive, intro-

Potrivit datelor furnizate de trus
tul horticol, in dimineața zilei de 2 
noiembrie in județul Dolj mai era 
de strins recolta de legume de pe 
681 hectare, din care 270 hectare ră- 
dăcinoase și 395 hectare varză. Pen- 
Iru încheierea grabnică a lucrărilor 
și evitarea pierderilor de recoltă — 
noaptea temperatura scade cu mult 
sub zero grade — au fost mobiliza
te forțele necesare la cules și repar
tizate mijloace suplimentare la 
transport. Există condiții ca pină la 
10 noiembrie, așa cum a indicat to
varășul Nicolae Ceaușescu la ședin
ța Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. să se încheie strîn- 
gerea și preluarea întregii producții 
de legume, transportarea și depozi
tarea acesteia în condiții corespun
zătoare. Cum se acționează în vede
rea îndeplinirii acestei sarcini ? Am 
urmărit modul în care se desfășoară 
lucrările de recoltare în principalele 
bazine legumicole ale județului.

Ne aflăm pe terenurile asociației 
legumicole de stat și cooperatiste 
Boureni, cu o suprafață de peste 
1 600 de hectare. în actualitate sînt 
strîngerea și livrarea rădăcinoaselor 
și a verzei. La ferma nr. 4, condu
să de Ion Teica, se aflau, alături de 
oameni care lucrează în cadrul aso
ciației, 200 de lucrători indirect pro
ductivi din subunități ale Regiona
lei căi ferate Craiova și de la în
treprinderea de reparat material ru
lant Craiova. Aici s-au cultivat 50 
hectare rădăcinoase, din care 30 hec
tare cu morcovi. Dislocarea morcovi
lor se face cu utilaje tractate, oa
menii urmînd doar să-i stringă. să-i 
decoleteze și să-i așeze în lăzi sau 
conteinere. Totul se desfășoară in 
bune condiții pină la transport. Pe 
terenurile fermei se aflau, in ziua 
raidului nostru, 30 conteinere încăr
cate cu morcovi pentru fabrica de 
conserve de la Calafat, precum și 
numeroase lădițe pline, dar pentru 
transportul lor se al'lau doar 2 au
tocamioane de la I.L.F. Craiova. In 
condițiile scăderii temperaturii , se 
impune ca întreaga producție care 
se stringe in cursul unei zile, pină 
seara să fie transportată sau să fie 
protejată corespunzător spre a se 
preveni orice pierderi.

La asociația de stat și cooperatistă 
Poiana Mare se strîngea recolta de 
cartofi de pe ultimele hectare. Au 
fost luate măsuri ca, prin culegeri 
repetate, să fie strinși toți tuberculii, 
în vederea prevenirii pierderilor 
care ar putea fi determinate de scă
derea temperaturii, dislocarea se 
face numai de pe suprafețele care 
pot fi recoltate imediat. Tot în a- 
ceastă zonă, la cooperativa agricolă 
Piscu Vechi principalele forțe sint 
concentrate la recoltarea verzei de 
toamnă de pe. cele 20 hectare. Șefa 
fermei legumicole ne spune că, prin- 

ducînd controlul prealabil asupra 
plăților din credite atunci cind se 
știa că anumite întreprinderi se a- 
provizionează cu materiale peste ne
cesar și nu acționează pentru redu
cerea și prevenirea formării de noi 
stocuri supranormative. Practic, în 
acest an au fost respinse de la plata 
din credite materiale prevăzute a se 
aproviziona peste necesar in sumă de 
50 milioane lei.

Organele bancare din județul nos
tru au luat și alte măsuri, dar sint 
convins că cele mai eficiente acțiuni 
pentru lichidarea stocurilor supra
normative rămîn cele inițiate de în
treprinderi centrale și ministere, 
tocmai pentru că ele cunosc ce! mai 
bine cerințele reale ale producției. Ca 
atare, organele tutelare și coordona
torii de balanțe, pe baza cunoașterii 
stocurilor supranormative existente 
în întreprinderi, trebuie să dimen
sioneze permanent necesarul de a- 
provizionat.

De o importanță deosebită pentru 
lichidarea și prevenirea formării 
stocurilor supranormative este res
pectarea obligației fiecărei întreprin
deri și centrale de a produce numai 
pe bază de contract și în limita 
planului, așa cum a subliniat to
varășul Nicolae Ceaușescu la recenta 
plenară a C.C. al P.C.R. și Ia ultima 
ședință a Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R. Respectarea 
cu strictețe a disciplinei con
tractuale este una din cele mai im
portante căi pentru prevenirea stocu
rilor supranormative atît la furni
zori. cît și la beneficiari.

Desigur, la lichidarea și prevenirea 
stocurilor supranormative trebuie să 
contribuie cît mai activ și organele 
bancare, folosind cu atenție și fer
mitate pirghiile controlului bancar. 
Este necesar însă ca pentru lichi
darea și prevenirea formării stocu
rilor supranormative să se acțio
neze în mod unitar, de către toți 
factorii cu atribuții în organizarea, 
planificarea și conducerea activității 
economice.

Maracu CONSTANTIN 
directorul sucursalei județene 
Hunedoara a Băncii Naționale

tr-o amplă participare la muncă, în
treaga producție va fi strinsă și li
vrată in această săptămînă.

Un mare volum de lucrări mai este 
de efectuat la asociația de stat și 
cooperatistă Dăbuleni, care,. pe lingă 
cele 1 857 hectare cu legume, mai 
deține și 1 746 hectare cu vii. Prin 
urmare, două sînt acțiunile desfă
șurate în aceste, zile pe terenurile 
asociației : culesul strugurilor și 
stringerea legumelor. La ferma nr. 
17, cu o suprafață de 165 hectare viță 
de vie, butucii sint incărcați de rod. 
Producția este bună, depășind peste 
8 000 kg la hectar. La cules se aflau 
sute de oameni. Printr-o amplă ac
țiune de sprijinire a acestei aso
ciații, inițiată de organele județene 
de partid și de stat, s-a reușit ca 
recolta de struguri să fie strinsă de 
pe 94 la sută din suprafață, iar. după 
cum ne spune inginerul Marin Su
liță, directorul asociației, există 
condiții ca in 2—3 zile culesul stru
gurilor să se încheie pe toate supra
fețele, forțele, urmînd a fi concen
trate la recoltarea rădăcinoaselor.

Așadar, în unitățile agricole din 
județul Dolj, prin acțiunile între
prinse de organele și organizațiile de 
partid, de organele de specialitate, 
recoltarea legumelor se desfășoară 
intens. Cu mai multă răspundere 
trebuie să se acționeze in vederea 
livrării și transportării neîntîrziate 
și depozitării cu grijă a produselor. 
„Scăderea temperaturii ne obligă să 
grăbim recoltarea legumelor — afir
mă inginerul Ion Anton, directorul 
trustului horticol. In primul rînd 
este necesar să fie asigurate mij
loacele de transport, la nivelul pro
ducției recoltate. în al doilea rind, 
livrarea produselor trebuie să se 
facă imediat spre a se preveni orice 
pierderi. în această direcție există 
unele greutăți. întreprinderea de le
gume și fructe cere unităților agri
cole să facă sortarea rădăcinoaselor 
direct în cîmp. ceea ce este de na- 
tu ă să prelungească lucrarea. Ar fi 
bine ca I.L.F.-ul să organizeze sdr- 
tarea morcovilor și a altor rădăcinoa
se in adăposturile proprii, ceea cp ar 
permite ca lucrările să se desfășoare 
mult mai repede".

Așadar, în județul Dolj se depun 
eforturi pentru strîngerea și livrarea 
întregii producții de legume. Tre
buie asigurate și mijloacele de trans
port necesare și organizată mai bine 
depozitarea produselor spre a înlă
tura orice pierderi. De altfel, așa 
cum a stabilit comandamentul agri
col județean, în această săptămînă 
urmează să fie transportate toate 
produsele legumicole aflate în gră
dini.

loan HERȚEG 
Nicolae BABALAU 
corespondentul „Scinteii”

„Fruntași și în
S-au pronunțat adesea cuvintele 

„poartă" și „port", alături de „ini
țiativă" și „răspundere" la întilnirea 
cetățenilor din circumscripția elec
torală nr. 44 din Tulcea cil candi
dați! lor la alegerile din 15 noiem
brie — Gheorghe Cojocaru și Pe
tre Solcă.

S-a vorbit despre vechiul port ce 
mărginea așa-zisa „faleză", păstra
tă in amintirea multor tulceni. Unii 
dintre vorbitori s-au aflat chiar la 
maneta buldozerelor ce au „ras" pi
pernicitele edificii de pe această 
porțiune unde începe împlinirea in 
deltă a Dunării. Sint ani puțini de 
cind in locul lor au apărut cele 7 
porturi moderne, străjuind malul 
drept al bătrinului fluviu, care a- 
sigură operațiunile portuare in a- 
ceastă zonă de intensă activitate co
mercială a țării. Unde muncitorul 
portuar este pe cale să uite cuvin
tul „hamal". Sint și mai puțini ani 
(doi-trei) de cind undele Dunării 
reflectă-n ele blocurile — adevăra
te lujere de lumini — în care locu
iesc peste 1 000 de familii. Aici, 
unde părea că totul e sfirșit : și Du
năre, și port, și case, și oameni 1

Aici se-nalță acum porturile ul
tramoderne, unde oamenii cunosc 
demnitatea muncii, unde Dunărea,

Pentru mai buna gospodărire a cartierului
Cartierul „Dunărea" din Galați 

numără circa 70 000 locuitori — ma
joritatea siderurgiști de la marele 
combinat.' situat în apropiere. Este, 
de fapt, un veritabil oraș ridicat in 
anii „Epocii Nicolae Ceaușescu", 
dotat cu tot ce are nevoie populația 
acestui cartier : pe lingă construc
țiile moderne de locuințe s-au ridi
cat școli, cămine, numeroase ,unități 
comerciale, cinematograf, spital, dis
pensare, complexe sportive etc. La 
recenta întilnire a alegătorilor cu 
candidații in alegerile de deputați 
pentru circumscripțiile electorale 
municipale nr. 63 și 64 s-a subliniat, 
cu pregnanță, grija deosebită a 
partidului și statului nostru pentru 
crearea unor condiții bune de viață 
pentru oțelari. furnaliști și lamina
tori, preocupările manifestate . . de 
primăria municipiului, de gospodării 
cartierului pentru întregirea 'iui cu 
noi dotări și mereu mai buna gospo

Azi, in cartierul „Dunărea" din Galați

„Nou, calitate, competi
tivitate...". lată citeva din 
cuvintele ce au revenit 
frecvent in dezbaterile 
adunărilor alegătorilor din 
circumscripțiile orașului 
Găești, desfășurate in a- 
ceste zile. Ce a determinat 
aceasta ? Din multele po
sibile argumente reținem 
o cifră de sinteză : 140 la 
sută 1 Ea reprezintă indi
catorul producției la ex
port realizat de unitățilv 
orașului in momentul de 
față — ceea ce înseamnă 
că planul anual a fost în
deplinit și depășit sub
stanțial. Realizare de pres
tigiu care evidențiază gra
dul inalt de competitivitate 
al produselor ieșite din 
miinile lucratorilor aces
tor unități, ca ,și măiestria 
și competenta lor profe
sională.

Muncitoarea Nicolița Du- 
mitrache de la între
prinderea de frigidere — 
unitate ce deține cea mai 
mare pondere in realiza
rea producției de export — 
a ținut să reamintească a- 
legătorilor din circum
scripția orășenească numă
rul 12, unde a fost propu
să să candideze la alegeri
le de la 15 noiembrie, cite
va din etapele drumului 
parcurs spre performanțe
le de azi. „Nu sinț nici 
douăzeci de ani de cind 
-s-a făcut apelul» primu
lui grup de angajați — 40 
de muncitori, mai toți ve- 
niți din agricultură. Astăzi 
Întreprinderea numără pes
te trei mii de oameni ai 
muncii cu înaltă califica
re, sute de specialiști cu 
studii superioare care asi
gură faima mărcii «Arc
tic»", comparabilă cu cele 
mai bune pe plan mondial, 
pe piețele a 25 de țări de 
pe diferite meridiane aie 
lumii".

— In adunarea cetățe
nească amintită, cea
laltă candidată. Niculina 
Predescu, lucrătoare co
mercială și președintă a 
comisiei de femei din uni
tățile de profil, a arătat,

muncă și în activitatea obștească"
împlinindu-se-n deltă, poartă-n va
poare uriașe demnitatea muncii oa
menilor.

„Ne recunoaștem în toate, căci am 
participat la făurirea a tot ce e azi 
Tulcea — spunea alegătoarea Olga 
Mincâ. Dar n-avem timp de auto- 
mulțumire. Mai sint atitea de fă
cut ! Faleza de exemplu. A fost mo
dernizată. Știm cite dezbateri au a- 
vut loc intre noi și primărie înain
te de construirea blocurilor, mai a- 
les in privința amplasării lor. Deși . 
sintem o mie de familii, aproape 
fiecare din ele se cunosc din timpul 
orelor de muncă patriotică făcute 
aici. Dar faleza'e modernizată nu
mai pe jumătate. Pină la dana de 
acostare a navelor de pescuit ocea
nic mai este aproape un kilometru 
de faleză care trebuie modernizată, 
și asta cere inițiativă, dar mai ales 
muncă de gospodar. Aici trebuie 
să-și concentreze atenția viitorul 
deputat".

„E drept, în doi-trei ani nu cresc 
copacii, dar dacă nu-s 'sădiți, n-au 
cum .să crească deloc — remarca a- 
legătorul Constantin Piperigeanu. Iar 
blocurile, cit ar fi de frumoase, fără 
pomi și verdeață nu sint atit de pri
mitoare. Este timpul să începem 

dărire a zonei. Cum era si normal 
s-a vorbit și de îndatoririle ce revin 
cetățenilor în păstrarea Si sporirea 
frumuseții acestei zone a orașului.

— Sintem conștienți de efortul fă
cut de stat pentru construirea aces
tui mare cartier. De aceea, am so
cotit că și noi. beneficiarii, trebuie 
să contribuim Ia gospodărire, la cu
rățenia străzilor, păstrarea și între
ținerea corespunzătoare a locuințe
lor, a. celorlalte dotări — spunea ale
gătoarea Dănuța Avram.

în legătură cu acțiunile de curățe
nie. cetățeanul Teofil Cîndea arăta 
că ele trebuie conjugate cu o mai 
bună organizare a colectării mate
rialelor refoiosibile de pe teritoriul 
cartierului, precum și pentru ame
najarea unor parcări mai încăpătoa
re pentru autovehicule.

A,.suniindu-și efectuarea anumitor 
lucrări de interes obștesc, partici
pants la întilnirile cu candidații 

Intre altele, că „de la câte
va zeci de unități comer
ciale care funcționau in 
1965. in clădiri vechi, ne
potrivite s-a ajuns in pre
zent la 107 unități, majo
ritatea amplasate la par
terul noilor blocuri, mo
derne, cu o, desfacere anu
ală de circa 3,5 ori mai 
maro".

Cit privește bunurile de 
folpsință îndelungată a'e 
familiilor din Găești. un in
dicator și el semnificativ : 
in oraș sint înmatriculate 
peste 1 000 de autoturisme.

important furnizor de pie
se de schimb pentru indus
tria petrolului.

Dar viața oamenilor, 
care le produc ? Interlo
cutorul ne răspunde prin- 
tr-un exemplu': Am reu
șit să punem in scurt timp 
pe picioare o cantină ce 
oferă 'oamenilor muncii o 
masă „ca la mama acasă" 
la un preț convenabil, care 
va fi in continuare redus, 
deși meniul a fost în 
permanență îmbunătățit 
Cum ? Simplu : gospodă- 
ria-anexă care furnizează

Făuritori 
și beneficiari ai 

înnoirilor orașului
Vorbind despre televizoare 
aparate de radio, frigidere, 
mașini de spălat, trebuie 
spus că ele se găsesc astăzi 
în mai toate cele 2 800 de 
apartamente date în folo
sință in ultimele două de
cenii, ea și în celelalte lo
cuințe din fondul așa- 
zis vechi — în fapt, toate 
case modernizate, confor
tabile. innoite din temelii.

— Sint realități ce re
flectă un principiu de fond 
al politicii partidului nos
tru, și anume că la baza 
creșterii continue a nive
lului de trai al poporului 
stă puternica dezvoltare 
armonioasă economico-so- 
cială a tuturor județelor 
și localităților țării — 
spunea maistrul Mihai 
Popescu, secretarul comi
tetului de partid de la 
întreprinderea mecanică 
pentru petrol Găești. Să 
luăm exemplul unității 
noastre. Ea este cea mai 
tinără din oraș, fiind „cam 
de vîrsta" actualei legisla
turi. însă a devenit un

„ieftin, bun și proaspăt" 
toate produsele necesare.

Autogospodărirea și au
tofinanțarea au revenit de 
altfel adesea in spusele 
celor care au luat cuvintul 
la adunările din această 
„cumpăna" de legislaturi. 
Pe mulți dintre cei care 
argumentau cu vorba, i-am 
întîlnit susținind cele Spu
se cu fapta, dînd o mină 
de ajutor constructorilor 
de locuințe, punînd umă
rul la amenajarea viitoa
rei piețe agroalimentare. 
„Toate obiectivele edilitar- 
gospodărești, sociale au 
fost construite și cu parti
ciparea cetățenilor, ne spu
nea tovarășa Florentina 
Putineanu, vicepreședintă a 
consiliului popular. S-au 
prestat mii și mii de ore 
de muncă patriotică și la 
construcția noului spital — 
o altă importantă investi
ție finalizată la începutul 
actualei legislaturi, ca si 
la realizarea noului com
plex meșteșugăresc de 
prestări servicii și mică

chiar de pe acum săpatul gropilor, 
iar la primăvară să sădim copacii".

„Noul cere nou, spunea alegăto
rul Valeriu Simionescu. Astă-primă- 
vară am amenajat un ștrand pe ma
lul Dunării. Dar iarna unde să ne 
recreăm ? Propun să amenajăm unt 
patinoar natural care ar deveni un 
punct de atracție in timpul iernii 
pentru copiii cartierului, ba chiar 
pentru toți tulcenii".

„Zona în care trăim și muncim 
trebuie să fie o adevărată carte de 
vizită a municipiului. Dar pentru 
asta e nevoie ca fiecare locatar al 
zonei să-și onoreze adresa locului de 
muncă și viață prin fapte concre
te. Deputatul care va fi ales să ini
țieze întrecerea pentru titlul de „ce
tățean fruntaș la locul de muncă, 
fruntaș in activitatea obștească".

...în zona foștilor „hamali", a că
suțelor pipernicite, risipite pe ma
lul Dunării, cetățenii-alegători vor
besc de munca mecanizată, tot mai 
calificată, de noi blocuri din sticlă 
și beton, de peluze de flori. De îm
pliniri ale municipiului lor. ale ță
rii. Cu gîndul la propria faptă, la 
viitoarele împliniri.

Neculai AM1HULESE1
corespondentul „Scinteii"

F.D.U.S. au făcut și o serie de pro
puneri, pe care să le aibă in vedere 
deputății ce vor fi aleși la 15 noiem
brie : să se studieze posibilitatea do
tării cartierului „Dunărea" cu un 
refugiu acoperit pentru stația de 
tramvaie, să se amenajeze un parc 
in locul stației de betoane din ve
cinătate și altele. Alegătorii s-au 
referit, de: asemenea, Ia necesitatea 
îmbunătățirii servirii cumpărătorilor 
în piața „Dunărea" și in celelalte 
magazine etc.

Cei care au luat cuvintul s-au an
gajat. în numele locuitorilor cartie
rului. să-i sprijine pe deputății care 
vor fi aleși în înfăptuirea propune
rilor formulate. în dorința de a face 
din acest cartier al Galațiului unul, 
dintre cele mai frumoase, mai bine 
gospodărite.

Dan P1AEȘU
corespondentul „Scinteii" 

industrie ce urmează a fi 
dat in folosință, la ridica
rea școlii nr. 3 cu 8 săli 
de clasă și tot atitea la
boratoare, . la șantierele 
unor noi blocuri de locuin
țe, ca să nu mai vorbim 
de lucrările curente de în
treținere și gospodărire a 
străzilor, parcului, zone
lor verzi sau colectarea 
materialelor refoiosibile.

Se poate vorbi, așadar, 
despre o calitate superioa
ră, despre o concepție nouă 
și chiar despre unele per
formanțe și în privința 
participării cetățenilor la 
autogospodărirea orașului, 
ceea ce a condus la im
portante economii in bu
getul consiliului popular, 
la realizarea și depășirea 
sarcinilor de autofinanțare 
a orașului. Pe această cale 
s-a obținut un excedent 
bugetar de două milioane 
lei destinat bugetului ju
dețean. Un salt remarcabil 
față de anul trecut !

Cu toate aceste realizări 
edilitar-gospodărcsti. multi 
dintre alegători sau candi
dați, precum Nicolae Pet- 
cu, Nicolae Constantin, 
Vica Ilie. Constantina Albii 
și alții, au ținut să arate 
că mai sint încă multe de 
făcut, că mai persistă si 
unele deficiente în acest 
domeniu. Dintre propune
rile formulate la adunările 
alegătorilor multe au și 
fost incluse In planurile de 
lucru ale primăriei, ne 
spunea tovarășul Ion Moi
se, președintele consiliu
lui popular orășenesc. în
tre acestea, îmbunătățirea 
alimentării cu apă a ora
șului. impulsionarea lucră
rilor pe șantierele blocu
rilor. extinderea traseelor 
transportului în comun, re
pararea și modernizarea 
unor străzi...

Și toate acestea vor fi 
realizate — așa ca și plnă 
acum — împreună cu ce
tățenii, împreună cu viito
rii deputați ai orașului.

Ion MARIN
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Soctaliste România

Survolînd teritoriul țării dumneavoastră, doresc să mă folosesc de acest 
prilej pentru a vă transmite cele mai calde salutări dumneavoastră și, prin 
dumneavoastră, poporului frate român.

Cu cea mai înaltă stimă,

MENGISTU HAILE MARIAM
Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc din Etiopia, 

Președintele Republicii Populare Democrate Etiopia

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Domnule președinte,

Doresc să vă transmit calde mulțumiri pentru amabilele felicitări pe 
care ați avut bunăvoința să mi le adresați cu ocazia Zilei naționale a 
Spaniei.

Folosesc acest prilej pentru a vă reînnoi expresia celor mai bune urări 
de fericire personală și de prosperitate pentru poporul român prieten.

Cu înaltă considerație și stimă,

JUAN CARLOS I
Regele Spaniei

Cronica zilei
Tovarășii Ion Dincă. prim vice- 

prim-ministru al guvernului, și Ște
fan Andrei, viceprim-ministru al gu
vernului, au primit., succesiv. în 
cursul zilei de luni, delegația firmei 
italiene Ansaldo, condusă de Clava- 
rino Giobatta, președintele firmei. 
Au fost abordate probleme referitoa
re la posibilitățile de lărgire a rela

țiilor de colaborare și cooperare din
tre întreprinderi românești și firma 
italiană.

A luat parte Ilie Văduva, minis
trul comerțului exterior și cooperă
rii economice internaționale.

A fost prezent Sergio Cattani, am
basadorul Italiei la București.

(Agerpres)

TOATE INVESTIȚIILE PLANIFICATE
- cit mai operativ integrate in circuitul economic

(Urmare din pag. I)

binatului. Se mai așteaptă încă, fără 
prea multe certitudini insă, sosirea 
unui pod rulant de la întreprinderea 
mecanică din Timișoara.

Restanta este și mai accenfuată la 
capacitatea de 1 500 tone piese for
jate pe an. Și aceasta deoarece pen
tru cele 1000 tone prevăzute a se da 
în funcțiune în forjă ușoară și de 
matrițare, beneficiarul n-a reușit să 
asigure nici măcar utilajul principal, 
un manipulator de șarjare. La aceas
tă întîrziere se adaugă și nereali- 
zarea in totalitate a cuptoarelor de 
către beneficiarul insuși. in timp ce 
la cele livrate de alți 1 furnizori Ie 
lipsesc o serie de instalații, precum 
și izolația termică. Pentru restul de 
6 500 tone de piese forjate pe an în 
hala forjei mijlocii, lucrările — res
tante incă din anul trecut — au în
ceput foarte tîrziu în acest an. abia 
după soluționarea problemei asigu
rării cu gaz metan, fapt ce a condus 
la tărăgănări, la reproiectarea docu
mentației de către ICSITSCM Bucu
rești. Totodată. Trustul de con
strucții industriale din Iași n-a 
reușit să realizeze în baza sa de pro
ducție fermele metalice pentru aco
perișul halei, iar de curind le-a co
mandat la o întreprindere din . .Te
cuci, Beneficiarul, producător de 
cuptoare de încălzire și tratament și 
de prese de forjare, nu a realizat si 
livrat la timp pe șantier aceste uti
laje. în special, presa de 1 600 tone- 
forță este în mare întîrziere.

— Pentru lichidarea restantelor — 
ne-a spus Mihai Mustață, inginer-șef 
cu investițiile — s-au Întocmit, așa 
cum s-a cerut la recenta ședință a 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., noi programe de măsuri, cu 
termene precise pentru fiecare obiec
tiv în parte. Stadiul indeplinirii lor 
se analizează în comandamente săp- 
tămînale, organizate sub directa 
coordonare a comitetului de partid și 
cu participarea secretarului de resort 
la nivelul comitetului municipal sau 
județean de partid. Un accent deo
sebit se pune pe folosirea întregii 
forțe de muncă de pe șantiere, con
structori și montori. sprijiniți și de 
lucrători ai beneficiarului, pentru a 
grăbi lucrările de închidere si în
călzire a halelor, precum și pe asi
gurarea utilajelor și instalațiilor ce 
mai trebuie montate in hale. Un pro
gram de măsuri special s-a întocmit 
pentru realizarea cu prioritate in 
combinat a utilajelor și instalațiilor 
necesare investițiilor proprii.

Aceasta este in fond cerința esen
țială : o mai mare colaborare intre 
proiectant, constructor și beneficiar 
pentru a se asigura tot ce trebuie in 
vederea realizării investițiilor. De 
așteptat, s-a așteptat destul pină 
acum, fără rost. Nu măi este timp 
de pierdut: printr-urț stăruit efort' 
comun, bine corelat și plin de solici
tudine. noile capacități pot și trebuie 
să fie puse cit mai repede in func
țiune.

ȘANTIERUL CENTRALEI ELECTROTERMICE

DE LA SUCEAVA

Cuvîntul decisiv îl au acum furnizorii
La Centrala electrică și de termo- 

ficare cu funcționare pe lignit din 
Suceava, energeticienii obțin primele 
succese. La grupul energetic nr. 1, 
care a fost pus in funcțiune in sep
tembrie, programul de producere a 
energiei electrice pe luna octombrie 
a fost realizat cu 6 zile mai devre
me. Succes ce reprezintă evident re
zultatul muncii pline de răspundere 
desfășurate de constructori și mon
tori. dar și al înaltei exigente impu
se de beneficiar în ce privește cali
tatea lucrărilor. Acum, la primul 
grup s-au inițiat noi acțiuni siste
matice pentru asigurarea funcționă
rii neîntrerupte a instalațiilor pa 
perioada de timp friguros. Benefi
ciarul a întocmit un program de mă
suri de pregătire pentru iarnă a că
rui îndeplinire este analizată cu exi
gență in ședințe operative bisăptă- 
mînale.

Iată. însă, că se apropie și terme
nul de punere în funcțiune a grupu
lui energetic nr. 2. Firesc, așadar, să 
ne intereseze ritmul lucrărilor, sta
diul acestora. Să precizăm, mai în- 
tîi, că punerea în funcțiune a pri
mului grup energetic a ușurat sar
cina lucrătorilor pe șantier. Pentru 
că rețelele de alimentare cu apă in
dustrială si apă contra incendiilor, 
stația de tratare chimică a apei, re
țeaua de canalizare, drumurile și 
platformele, estacadele de descărcare 
și stația de concasare a cărbunelui, 
gospodăria de combustibil lichid și 
stațiile electrice au fost finalizate 
o dată cu grupul nr. 1.

Cu toate acestea, volumul de lu
crări ce a trebuit executat la cel 
de-al doilea grup generator este des
tul de mare. Dovadă că și acum se 
muncește intens la finalizarea unora 
dintre ele. Practic. în aceste zile, 
muncitorii și cadrele tehnice din An
trepriza de construcții industriale 
Suceava și-au concentrat forțele Ja 
terminarea închiderilor aferente să
lii turbogeneratorului. în vederea 
creării unor condiții bune de lucru 
la montaj pentru perioada de timp 
friguros. Graficele privind finaliza
rea eșalonată a diferitelor lucrări 
pină la termenul limită de 15 noiem
brie vor fi respectate. Pe lingă sta
diul avansat al acestora, mai men
ționăm și soluțiile tehnice de mare 
productivitate aplicate pe șantiere. 
De pildă, peretele provizoriu din 
axul 18 a fost preasamblat în baza 
de producție și acum se montează 
foarte rapid pe fundație. De aseme
nea. pachetele de ferme pentru aco
periș au fost parțial preasamblate la 
sol, tot jos montindu-se și tabla, ceea 
ce a făcut ca ridicarea și așezarea 
lui pe poziția definitivă să se termi
ne numai în 4 ore. Fără abateri de 
la documentația de execuție a fost 
realizată si o lucrare mult mai pre
tențioasă : tablierul turbogeneratoru- 
lui. predat mentorilor incă de la 30 
septembrie. Aici au muncit, cu re
zultate foarte bune, oamenii din e- 
chipa de dulgheri condusă de Gheor- 
ghe Iacoban. sub îndrumarea mais
trului Andrei Vasiloaia și a ingine
rului Dumitru Băncescu, care au su
pravegheat zi si noapte nu numai 
mersul, ci și calitatea lucrărilor. Pină 
Ia sfirsitul acestei luni vor fi termi
nate laboratoarele.

Cit despre desfășurarea montaju
lui, să subliniem că membrii brigă
zi nr. 4 de montaj utilaj chimic

înalță platformele care vor înconju
ra turbina nr. 2, iar lucrătorii brigă
zii „Energomontaj" Suceava sint 
concentrați aproape cu toate forțele 
la acest grup. Mai exact, din cei a- 
proximativ 350 de oameni, 325 mun
cesc aici. O parte dintre ei montează 
conductele pentru apa de răcire și 
conductele de medie și joasă pre
siune în sala mașinilor și în corpul 
intermediar. Cei mai multi execută 
lucrări la cazanul de 420 tone abur 
pe oră. Formațiile conduse de 
maistrul Nicolae Iacob montează 
morile de cărbune, cele din subordi- 
nea maistrului Nicolae Mocanu lu
crează la canalele de aer și gaze 
arse, iar patru echipe coordonate de 
inginerul Dragoș Năstase execută 
sistemul de presiune al cazanului. 
„Sarcinile trasate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recenta ședință 
a Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. ne obligă să acțio
năm cu hotărire pentru accelerarea 
ritmului de lucru", ne-a spus ingi
nerul Năstase.

în concluzie : pe șantier se mun
cește in ritm intens, cu răspundere, 
intr-un climat de ordine și discipli
nă, S-ar părea că totul decurge nor
mal. Numai că lucrurile nu stau 
chiar așa. Lucrările la cazan sint ră
mase în urmă, mai ales datorită ne- 
livrării unor importante cantități de 
furnituri. Precizăm că la cazanul 
nr. 2 s-au adus îmbunătățiri esen
țiale, la care o contribuție deose
bită o au și specialiștii grupei de 
proiectare Suceava a Institutului de 
studii și proiectări energetice Bucu
rești. Dar îmbunătățirile presupun 
în plus furnituri de 180—200 tone. 
Tocmai de aceea beneficiarul este 
ferm hotărît să nu monteze cazanul 
nr. 2 fără aceste îmbunătățiri. Or, 
echipamentele în discuție trebuie 
livrate de întreprinderea „Vulcan" 
București, furnizor cu mari restan
țe. La rîndul ei. întreprinderea de 
mașini grele București trebuie să 
expedieze turboagregatul și sute de 
tone echipamente pentru sala mași
nilor. Pentru grăbirea livrării lor. 
beneficiarul are delegați permanenti 
la cele două întreprinderi bucu- 
reștene, precum și la alte unități 
furnizoare, care urmăresc stadiul 
executării reperelor pe fluxul teh
nologic. Totuși, livrarea lor întîrzie, 
iar toate au ciclu lung de montaj. 
De aceea, beneficiarul face un nou 
apel către furnizori, de care depind 
acum finalizarea lucrărilor de mon
taj și punerea in funcțiune a grupu
lui generator nr. 2. Legat tot de 
furnizori, amintim că întreprinderea 
de țevi sudate București este res
tantă cu 750 metri liniari țeavă. abso
lut necesară pentru terminarea lu
crărilor la conducta de apă fierbinte.

Așadar, pe șantierul din Suceava 
cuvintul hotăritor aparține acum 
furnizorilor menționați. De spiritul 
lor de solicitudine, de răspunderea 
și promptitudinea cu care 'iși vor 
onora obligațiile ce le revin depinde 
racordarea rapidă a grupului nr. 2 
Ia sistemul energetic național. Cit de 
receptivi vor fi acești furnizori, cum 
iși vor duce la bun sfirșit sarcinile 
asumate rămîne să vedem chiar in 
zilele care urmează. Vom reveni.

Manole CORCACI 
Sava BEJINARIU

Solemnitatea depunerii jurămintului militar în instituții 
de invățâmint și unități aparținind Ministerului 

Apărării Naționale
In atmosfera de vibrantă angajare 

patriotică și puternic entuziasm în 
care întregul popor, strins unit în 
jurul Partidului Comunist Român, al 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. acționează cu e- 
xemplară dăruire și răspundere pen
tru a întimpina cu rezultate remar
cabile, in toate domeniile de activi
tate, alegerile de deputați in consi
liile populare, Conferința Națională 
a partidului și cea de-a 40-a ani
versare a proclamării Republicii, du
minică, 1 noiembrie, a avut Ioc so
lemnitatea depunerii jurămintului 
militar in instituții de invățămint și 
unități aparținind Ministerului Apă
rării Naționale.

Cu acest prilej, participanțil Ia 
festivitățile organizate și desfășurate 
la monumente și locuri istorice, 
in unități și școli militare au 
dat glas sentimentelor de nețărmu
rită dragoste și aleasă prețuire pe 
care le nutresc toți fiii patriei aflați 
la datorie sub drapel față de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, con
ducătorul încercat și clarvăzător aj 
destinelor României socialiste, mare
le Erou în galeria eroilor neamului, 
genialul fondator al doctrinei mili
tare naționale de apărare a patriei 
de către întregul popor.

Au fost exprimate, totodată, pro
funda gratitudine și înalta recunoș
tință tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, eminent om 
politic și savant de largă recunoaș
tere internațională, pentru contribu
ția remarcabilă adusă Ia înfăptuirea 
politicii interne și externe a parti*- 
dului și statului nostru, Ia. înflorirea 
științei, culturii și învățămîntului în 
patria noastră.

Cei care au rostit supremul legă- 
mint al' iubirii de țară s-au angajat 
să nu precupețească nici un efort 
pentru a îndeplini la înalt nivel ca
litativ — în spiritul exigențelor subli
niate de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la Plenara C.C. al P.C.R. din 5 oc
tombrie — sarcinile de mare răspun
dere ce le revin din istoricele ho- 
tăriri ale Congresului al XIII-lea al 
partidului, din cuvintarea rostită de 
secretarul general al partidului la 
convocarea-bilanț a activului de bază 
de comandă și de partid din armată, 
din Directiva comandantului suprem 
privind pregătirea militară și poli
tică, a armatei in perioada 1986—1990, 
în vederea formării lor ca apărători 
de nădejde ai integrității teritoria
le, independenței și suveranității na
ționale, ai cuceririlor revoluționare 
ale poporului, grandioaselor înfăp
tuiri- din arcul de timp pe care 
întreaga națiune îl numește cu 
justificată mindrie patriotică „Epoca 
Nicolae Ceaușescu".

La festivități au. participat gene- 
ral-colonel Vasile Milea, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv» a], C.C. al P.C.R., ministrul 
apărării naționale, membri ai Con
siliului de conducere al Ministeru
lui Apărării Naționale, reprezentanți 
ăi organelor locale de partid și de 
stat, scriitori, compozitori, ziariști, 
alți . oameni de cultură și artă. Au 
fost, de asemenea, prezenți membri 
ai gărzilor patriotice, detașamente- 
!6r de: pregătire a tineretului pen- 
tru apărarea patriei, pionieri, șoimi 
ai patriei, părinți și alți membri ai 
familiilor elevilor și militarilor care 
au depus jurămîntul, un numeros 
public. ■

Tinerii ostași din unitățile Ministerului de Interne 
au depus jurămîntul militar

în atmosfera entuziastă, de puter
nică angajare patriotică, revoluțio
nară cu care comuniștii, întregul 
nostru popor întimpină-marile eve
nimente din viața patriei și parti
dului — Conferința Națională a 
Partidului Comunist Român și cea 
de-a 40-a aniversare a Republicii —, 
in unitățile Ministerului de Interne 
a avut loc, duminică dimineață, de
punerea jurămintului militar de că
tre tinerii contingentului recent in
corporat.

Solemnitățile desfășurate s-au 
transformat pretutindeni intr-o vi
brantă manifestare de dragoste și 
devotament față de patrie, partid și 
popor, față de cel mai iubit și sti
mat fiu al națiunii, ctitorul Româ
niei socialiste moderne, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al partidului, președintele Republi
cii Socialiste România, comandant 
suprem al forțelor armate.

Sub faldurile drapelelor tricolore, 
aureolate de strălucitoare biruinti 
repurtate de înaintași în numele li
bertății și independenței patriei, cei 
mai tineri ostași ai țării s-au legat 
să slujească cu neostenită credință 
RbmâWâ socialistă, viitorul’ei comu
nist. Ei au jurat să nu precupețească

nici un efort pentru însușirea și 
aplicarea, la un înalt nivel calitativ, 
a, cunoștințelor politice și militare, 
formarea deprinderilor necesare exe
cutării Întocmai a ordinelor și ce
rințelor cuprinse în Directiva co
mandantului suprem al forțelor ar
mate privind pregătirea de luptă și 
politică a armatei in perioada 1986— 
1990.

Ei și-au exprimat hotărîrea fermă 
de a acționa. Ia fel ca întregul per
sonal din Ministerul de Interne, cu 
vigilentă și răspundere sporită, cu 
înalt spirit de ordine și disciplină 
pentru a fi gata In orice moment să 
îndeplinească misiunile încredințate, 
să apere, împreună cu poporul, va
lorile fundamentale ale societății so
cialiste. independența, suveranitatea 
și integritatea scumpei noastre pa
trii. Republica Socialistă România.

La festivități au participat mem
bri ai Consiliului de conducere și ai 
Consiliului politic ale Ministerului de 
Interne, reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat, cadre de 
rezervă, membri ai gărzilor patrio
tice si ai formațiunilor de pregătire 
a tineretului pentru apărarea pa
triei, "piontert,' părinți ai tinerilor 
ostași.ACTUALITATEA SPORTIVA

Succese românești în competiții 
internaționale

Concursul pentru „Cupa mondia
lă" la lupte greco-romane, desfășu
rat la Palatul sporturilor din Buda
pesta, a prilejuit, un remarcabil suc
ces sportivilor români Petre Că
rare și Vasile Andrei, ciștigâtori ai 
medaliilor de aur in compania celor 
mai puternici luptători din lume. In 
finala categoriei 68 kg, Petre Cărare, 
dovedind o excelentă pregătire teh
nică și fizică, l-a întrecut pe Djul- 
falakian (U.R.S.S.). Pe locul al 3-lea 
s-a clasat Repky (Ungaria). La ca
tegoria 100 kg, Vasile Andrei l-a în
vins in finală pe cubanezul G. Mi- 
lian. Locul al 3-lea a revenit Iugo
slavului Tertej. în finala categoriei 
supergrea, V. Grigoriev (U.R.S.Ș.) 
l-a întrecut pe I. Grigoraș. în cla
samentul final al „Cupei mondiale", 
Vasile Andrei a ocupat locul 1 cu 
56 de puncte, obținînd unul din pre
miile Federației internaționale de 
lupte.

La Palatul sporturilor din Tirana, 
în cadrul celei de-a 17-a ediții a

*
HANDBAL. Sala „Olimpia" din 

Timișoara a găzduit meciul dintre 
formațiile Politehnica Timișoara și 
S.C. Leipzig, contînd pentru turul 
doi al „Cupei cupelor" la handbal 
masculin. Partida s-a încheiat cu 
scorul de 23—17 (13—10) în favoarea 
handbaliștilor români • La Goete- 
borg, în cadrul turului secund al 
„Cupei campionilor europeni" la 
handbal masculin, echipa suedeză 
I.K. Redbergslids a întrecut cu sco
rul de 30—25 (19—14) formația Stea
ua București • In orașul suedez 
Halmstadt s-a disputat meciul din
tre echipele masculine H.K. Drott 
Halmstadt și H.C. Minaur Baia 
Mare, din cadrul turului doi al „Cu
pei Federației internaționale de 
handbal". Gazdele au obținut victo
ria cu scorul de 29—19 (13—9) 
• Campionatul mondial de hand
bal pentru echipe de junioare s-a 
încheiat în localitatea daneză 
Randers cu victoria selecționatei 
U.R.S.S., care a intrecut în» finală 
cu scorul de 24—15 (9—8) formația 
Danemarcei. Pe locul trei s-a situat 
reprezentativa R.D, Germane • La 
Moscova, in meci tur pentru opti
mile de finală ale „Cupei campio
nilor europeni" la handbal mascu
lin, echipa locală Ț.S.K.A. a Întrecut 
cu scorul de 24—14 (15—6) formația 
Veszprem (LTngaria).

ȘAH. Partida a 7-a a meciului 
pentru titlul mondial de șah, ce se 
dispută la Sevilla între marii maeș
tri sovietici Gări Kasparov și Ana
toli Karpov, s-a încheiat remiză la 
mutarea a 79-a. Scorul este de 4—3 
puncte în favoarea lui Karpov.

BOX. „Cupa mondială" la box s-a 
încheiat Ia Belgrad, în gala finală 
înregistrîndu-se următoarele rezul
tate : categ. semimuscă : Krasimir 
Ciolakov (Bulgaria) b.p. Nishan 
Munchian (U.R.S.S.) ; categ. muscă : 
Kim Kwang Sun (Coreea de Sud) 
b.p. Andreas Tews (R.D. Germană ; 
categ. cocoș : Manuel Martinez 
(Cuba) b.p. Rene Bretbath (R. D. 
Germană) ; categ. pană : Arnaldo 
Mesa (Cuba) b.p. Dragan Konova
lov (Iugoslavia) ; categ. semiușoară î

Campionatului balcanic de haltere, 
în limitele categoriei 52 kg, pe/pri
mul, loc; la totalul celor două sti
luri, s-a clasat românul Traian Ci- 
hărean, cu 242,500 kg (nou record na
țional de seniori), urmat de D.uraj 
(Albania) — 215 kg, Hyseni (Alba
nia) — 210 kg. Medalie de aur a ob
ținut, de asemenea, Dorel Mateeș, 
ciștigător Ia categoria 60 kg, cu 275 
kg lă cele două stiluri, urmat de 
coechipierul său Dumitru Negreanu 
(270 kg) și grecul Sidiropoulos (250 
kg). La categoria 90 kg, sportivul 
nostru Nicolae Osiac s-a situat pe 
primul loc, atît la total (cu 360 kg), 
cit și Ia stilurile „smuls" (160 kg) și 
„aruncat" (200 kg). Pe locul secund 
s-a clasat un alt halterofil român, 
Daniel Șuteu — 340 kg (160 kg plus 
180 kg), în limitele categoriei 82,5 
kg. Daniel Tuinea (România) a ocu
pat locul secund — 325 kg (150 kg 
plus 175 kg), după bulgarul Gheor- 
ghiev — 360 kg (152,5 kg plus
207,5 kg).

*
Julio Gonzales (Cuba) b.p. Emil Ciu- 
prenski (Bulgaria) ; categ. ușoară : 
Viaceslav lanovski (U.R.S.S.) b.p. 
Mirko Puzovici (Iugoslavia) ; categ. 
semimijlocie : Siegfried Menhert 
(R. D. Germană) b.p. Juan Lemus 
(Cuba) ; categ. inijlocie-mică : En
rico Richeter (R.D. Germană) b.p. 
Viktor Egorov (U.R.S.S.) ; categ. 
mijlocie: Angel Espinosa (Cuba) 
b.p. Henry Maske (R. D. Germa
nă) ; categ. semigrea : Iuri Vaulin 
(U.R.S.S.) b.p. Damir Skaro (Iugo
slavia) ; categ. grea : Felix Savon 
(Cuba) b.p. Arnold Vanderlijde 
(Olanda) ; categ. supergrea : Ulli 
Kaden (R.D. Germană) b.p. Viaces
lav Iakovlev (U.R.S.S.).

POLO, tn semifinalele „Cupeî cu
pelor" la polo, formația iugoslavă 
Jug Dubrovnik a intrecut cu scorul 
de 8—5 (1—1, 2—0, 3—2, 2—2) echipa 
vest-germană Duisburg. Returul va 
avea loc 6ăptămina viitoare, la Duis
burg. ;

AUTOMOBILISM. „Marele pre
miu ar Japoniei" la formula I s-a 
încheiat la Tokio cu victoria auto
mobilistului austriac Gerhard Ber
ger, pe „Ferrari". Pe locurile ur
mătoare : brazilianul Ayrton Senna 
(pe „Lotus") șl suedezul Stefan Jo
hansson („McLaren"). în clasamentul 
general al piloților, primul loc este 
ocupat de brazilianul Nelson Piquet, 
cu 73 puncte — virtual campion 
mondial, urmat de Nigel Mansell 
(Marea Britanie) — 61 puncte. Ayr
ton Senna (Brazilia) — 57 puncte 
etc.

ATLETISM. Tradiționalul concurs 
Internațional de maraton de Ia New 
York a revenit Ia actuala ediție atle
tului kenyan Ibrahim Hussein, în
registrat pe distanța de 42,195 km cu 
timpul de 2hll’01”. Pe locurile ur
mătoare' s-au clasat italianul Gianni 
di Madonna — 2hll’53” și america
nul Pete Pfitzinger — 2hll’54”. La 
feminin, cel mai bun timp — 2h 
30'17” l-a obținut sportiva engleză 
Priscilla Welch. La startul cursei au 
fost prezenți 22 000 de concurenți.

Adunări festive cu prilejul celei de-a 70-a aniversări 
a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie

La Arad, Botoșani. Iași, Tulcea, 
Vaslui și la I.A.S. „30 Decembrie", 
sectorul agricol Ilfov, au avut lqc, 
luni, adunări festive organizate cu 
prilejul celei de-a 70-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din Octom
brie. la care au participat reprezen
tanți ai organelor locale de partid și 
de stat, ai organizațiilor de masă și 
obștești, numeroși oameni ai muncii.

Au luat parte membri ai Ambasa
dei Uniunii Sovietice la București, 
iar la adunarea festivă de Ia I.A.S. 
„30 Decembrie" a fost prezentă de
legația Asociației de prietenie sovie- 
to-română (A.P.S.R.), care ne vizi
tează tara.

Despre semnificația evenimentului 
aniversat au vorbit : la întreprinde
rea de vagoane. Arad — Maria Ru- 
jan, secretar al Comitetului munici
pal Arad al P.C.R. ; la clubul între
prinderii „Electrocontact" din Boto
șani — Teofil Cojocaru, secretarul 
comitetului de partid al întreprinde
rii, și V. V. Zamorov, consilier al Am
basadei U.R.S.S.; la clubul întreprin
derii mecanice „Nicolina" Iași — 
Alecu Floareș, secretar al Comitetu
lui județean Iași al P.C.R.. și 
V. G. Pozdniakov, ministru consilier 
al Ambasadei U.R.S.S. ; la clubul*

întreprinderii de alumină Tulcea — 
Doina Belciug, secretar al Comitetu
lui municipal Tulcea al P.C.R., și 
A. I. Krugleak, consul general al
U. R.S.S. la Constanța ; la Casa de 
cultură a sindicatelor din Vaslui — 
Aneta Slivneanu, secretar al Comi
tetului județean Vaslui al P.C.R., și
V. I. Bondarciuk, ministru consilier 
al Ambasadei U.R.S.S. ; la clubul 
I.A.S. „30 Decembrie" — Dumitru 
Mihai, directorul întreprinderii, și 
V.I. Naumov, vicepreședinte al Co
mitetului de'Stat pentru Complexul 
agroindustrial al R.S.F.S.R.. vicepre
ședinte al conducerii centrale a 
A.P.S.R.

Vorbitorii au evocat pe larg În
semnătatea Marii Revoluții Socialis
te din Octombrie — eveniment isto
ric crucial, care a pus bazele pri
mului stat socialist din lume, înfăp
tuit de masele populare sub condu
cerea partidului comunist făurit și 
condus de V. I. Lenin, puternicul 
ecou pe care l-a produs pretutindeni 
victoria primei revoluții socialiste 
din lume, influența acesteia asupra 
evoluției ulterioare a societății ome
nești. Au fost relevate sprijinul ac
tiv acordat de forțele revoluționare 
și democratice din România proleta

riatului rus pentru apărarea și-con
solidarea puterii sovietelor.

Au fost înfățișate realizările re
marcabile obținute de oamenii mun
cii sovietici, sub conducerea P.C.U.S., 
în construirea socialismului, contri
buția Uniunii Sovietice la lupta pen
tru apărarea păcii in lume.

Au fost evidențiate, de asemenea, 
mărețele înfăptuiri ale poporului 
nostru din anii construcției socialis
te, cu deosebire după Congresul al 
IX-lea al partidului, perioadă de 
profunde transformări revoluționa
re, indisolubil legate de prodigioasa 
activitate desfășurată cu clarviziune 
și fierbinte patriotism de conducăto
rul partidului și statului nostru, to
varășul Nicolae Ceaușescu. politica 
consecventă de pace, securitate și 
largă colaborare intre popoare pro
movată de România.

Referindu-se la relațiile tradițio
nale de prietenie dintre țările și 
popoarele noastre, vorbitorii au sub
liniat că acestea s-au îmbogățit șon- 
tinuu in condițiile socialismului, un 
rol hotăritor in întărirea și dezvol
tarea lor avindu-1 intilnirile și înțe
legerile stabilite cu prilejul dialo
gului româno-sovietic la cel mai 
înalt nivel.

(Agerpres)

Bogatele tradiții de solidaritate militantă 
ale clasei noastre muncitoare, ale poporului român

(Urmare din pag. I)

prin remarcabile trăsături, în ulti
mele decenii ale secolului trecut.

La începutul secolului al XX-lea, 
cind în Rusia se intensificau și mai 
mult contradicțiile sociale și națio
nale, cind. se afirma . cu multă în
drăzneală lupta proletariatului, a 
maselor țărănești, a națiunilor asu
prite, cind și cercuri tot mai largi 
ale burgheziei se pronunțau pentru 
limitarea regimului autocratic — 
toate acestea culminînd cu prima 
revoluție din Istoria Rusiei, revolu
ția burghezo-democratică din 1905 — 
muncitorii, alte categorii sociale ale 
poporului român au înțeles profund 
sensul acestor evenimente, s-au so
lidarizat cu revoluția, un grăitor 
episod în acest sens fiind primirea 
în România a matrozilor răzvrătiți 
de pe cuirasatul „Potemkin". Revo
luția din 1905 a fost înăbușită insă ; 
ca și revoluționarii ruși, militanții 
români au considerat fără ezitare 
că inevitabil și necesar in Rusia va 
veni o altă revoluție ; această încre
dere a lor s-a accentuat după iz
bucnirea, în iulie 1914, a războiului 
mondial și apariția în Rusia a tot 
mai multor semne ale unei profunde 
zguduiri revoluționare. Nu peste 
mult timp, la 29 mai 1915. organul 
Partidului Social-Democrat din 
România. „Lupta zilnică", scria : 
„Revoluția e astfel în mers în Ru
sia. tmprejurările o favorizează, o 
pregătesc. Și va veni vremea cind 
o vor face sâ izbucnească. Să salu
tăm. revoluția care vine".

Intr-adevăr, peste doi ani și jumă
tate, în octombrie 1917, a izbtitnit și' 
a izbîndit revoluția proletară, socia
listă. organizată și condusă de parti
dul comunist, făurit de V.I. Lenin, 
în România, de îndată ce s-a aflat 
despre ceea ce se intimpla in Rusia, 
au fost înțelese conținutul și însem
nătatea epocală ale revoluției. La nu
mai o lună, in decembrie, un mani
fest revoluționar preciza : „De azi 
incepe o nouă eră in istoria lumii". 
Revoluția rusă din toamna anului 
1917 era considerată nu ca un fapt 
întimplător, efemer, ci, dimpotrivă, 
ca un fapt desprins din condițiile 
perioadei recente, precum și din tre
cutul de istorie îndelungată a Ru
siei. „De fapt, ce se întimplă azi in 
Rusia — scria, la 18 noiembrie 1917, 
„Gazeta Bucureștilor" — are cauze 
care trebuiesc căutate nu numai in 
anii de război, ci mult, foarte mult 
in urmă".

In broșuri. In articole publicate în 
ziare si reviste a fost reflectată so
lidarizarea concretă, efectivă a cla
sei muncitoare din România, a altor 
categorii sociale cu Revoluția din 
Octombrie, au fost relevate împre
jurările și cauzele, forțele motrice 
ale revoluției, rolul, partidului comu
nist in crearea de istorie nouă. O 
dată cu obiectivele sociale, au fost 
scoase în evidență si însemnătatea 
ei pentru mișcarea de eliberare na
țională. pentru independenta si uni
tatea popoarelor, importanta căderii 
țarismului pentru șubrezirea și des
compunerea altor imperii domina
toare. bunăoară imperiul austro-un- 
gar. „Popoarele mici, cum sintem 
noi, — scria „Lupta" in octombrie 
1917, intr-o ediție specială — nu au 
de ce să fie îngrijorate de această 
schimbare. Dimpotrivă, ea vine doar 
in numele principiilor celor mai 
largi de libertate și democrație pro
clamate de socialiști".

Solidarizarea amplă cu Revoluția 
fusă. desfășurată in diferite forme, a 
cunoscut și lupta cu arma in mină 
în Rusia. împotriva trupelor albgar-

diste și intervenționiste ; este sem
nificativ că primul batalion de luptă
tori străini pentru apărarea revolu
ției a fost constituit de români, in 
toamna anului 1917. in sudul Rusiei, 
la Odessa. Numeroși dintre miile de 
români, care se aflau în Rusia ca 
urmare a evacuării unor întreprin
deri și instituții in sudul Rusiei ori 
a luării lor ca prizonieri din armata 
austro-ungară (români din Transil
vania și Bucovina), au luptat la O- 
dessa, Poltava. Astrahan. Harkov, 
Herson. Mirgorod. Cerkassî, Vinnița, 
Samara. Jukovka, Vasilkov. Zoloto- 
noșa. Irkutsk, Omsk,

In tară, în toate orașele. în toate 
centrele muncitorești au avut loc 
mitinguri, demonstrații de stradă, ca 
expresie a solidarizării cu revoluția 
socialistă care incepuse în Rusia. 
Este cunoscută insemnarea făcută 
de Al. Marghiloman, pentru ziua de 
12 25 decembrie 1918 : „Se manifes
tează zdravăn. Am intîlnit Ia amiază 
pe Calea Victoriei o manifestație cu 
pancarte si drapele roșii. Se striga : 
«Trăiască revoluția rusească». Și 
manifestanții strigau «Ura»".

Ridicind pe o treaptă mai înaltă 
aceste tradiții. Partidul Comunist 
Român, făurit in mai 1921. s-a aflat 
statornic în fruntea luptei de re
levare și de propagare a semnifica
țiilor si însemnătății Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie. încă la 
Congresul întrunit la 8 mai 1921, 
între rezoluțiile adoptate, una a 
fost special dedicată solidariză
rii „cu proletariatul rus". Semni
ficațiile" revoluției au fost re
levate de partidul nostru comu
nist, de alte organizații democratice 
și progresiste in funcție de cerințele 
fiecărei etape istorice, in interferență 
cu noile obiective ale luptei demo
cratice, pentru pace, pentru apărarea 
ființei și libertății popoarelor, pen
tru suveranitate și independentă, 
pentru salvgardarea culturii, a civi
lizației omenirii grav periclitate de 
fascism, mai ales după instaurarea 
în 1933 a dictaturii naziste în Ger
mania. Astfel, în 1935, cind se ac
ționa intens pentru unitate populară 
antifascistă, intr-un manifest editat 
în preajma zilei de 7 noiembrie, 
P.C.R. scotea în evidență tocmai 
importanța deosebită a colaborării : 
„Cetățeni, tovarăși ! Masele popu
lare din Rusia au arătat acum 18 
ani ce poate unirea lor împotriva 
țarismului. Popor român, unește-ți 
forțele pentru propria ta salvare ! 
Strîngețî rindurile. muncitori și ță
rani, funcționari și meseriași. Inte
lectuali și studenți, bresîași și ne
gustori ! Stringeți rindurile oriunde 
v-ați afla !“,

Totodată, forțele patriotice ale po
porului român, comuniștii. toți 
antifasciștii s-au solidarizat cu lupta 
din diferite țări împotriva politicii 
de dreapta, pentru salvgardarea 
culturii și civilizației, a păcii, împo
triva războiului ; momente semnifi
cative s-au înscris în sprijinirea miș
cării antifasciste din Bulgaria, in 
1923 ; din Austria. In 1934 ; în 
combaterea terorii hitleriste declan
șate prin incendierea Reichstagului ; 
în relevarea însemnătății Frontului 
Popular din Franța anilor 1935— 
19.37 ; in lupta, cu arma in mină, în 
Spania, împotriva instaurării dicta
turii franchiste. In anii războiului 
mondial, declanșat în septembrie 
1939 de Germania nazistă, multi ro
mâni au fost prezenți in rezistența 
antifascistă internațională ; în țară. 
In anii 1941 — 1944. Partidul Comu
nist Român s-a pronunțat ferm și 
a acționat consecvent pentru înce

tarea războiului dus Împotriva Uniu
nii Sovietice.

încununare a luptei duse de P.C.R. 
pentru unirea intr-un larg front de 
acțiune a tuturor forțelor revolu
ționare, patriotice, antifasciste, re
voluția de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperia- 
listă, declanșată in urmă cu 43 de 
ani, a deschis o eră nouă in istoria 
poporului român. Actul istoric de la 
23 August 1944 a pus capăt dictaturii 
militaro-fasciste, a dus la încetarea 
participării României la războiul 
antisovietic și la trecerea ei, cu tot 
potențialul militar, economic și ma
terial, de partea Uniunii Sovietice, 
a coaliției antihitleriste. Marile bă
tălii purtate, umăr la umăr, . de 
ostașii români și sovietici in tran
șeele frontului antihitlerist au ci
mentat frăția de arme româno-so- 
Vietică, au pus noi și trainice temelii 
înțelegerii, prieteniei și conlucrării 
intre cele două țări și popoare. Ase
menea raporturi au dobîndit un 
conținut nou și au fost permanent 
adîncite în perioada următoare, in 
condițiile trecerii la făurirea noii 
societăți în România — liantul lor 
indestructibil constituindu-1 comuni
tatea de orînduire, de obiective și 
teluri, de ideologie. Cunoscind, in 
spiritul Tratatului de prietenie, co
laborare și asistență mutuală, o con
tinuă dezvoltare pe multiple planuri
— politic, economic, social, tehnico- 
științific, cultural și in alte domenii
— ele sint fundamentate pe înaltele 
principii ale deplinei egalități în 
drepturi, respectului independenței 
și suveranității naționale, neamesteT 
cului in treburile interne, avantaju
lui reciproc, întrajutorării tovără
șești, Slujind accelerării construcției 
socialiste în cele două țări, cauzei 
generale a socialismului și păcii. De 
asemenea. România și Uniunea So
vietică colaborează pe plan interna
țional, în lupta pentru destindere, 
pentru dezarmare, securitate și pace 
in Europa și în întreaga lume.

Un rol de mare însemnătate pen
tru dezvoltarea continuă a acestor 
relații îl au legăturile de strînsă 
prietenie și solidaritate dintre P.C.R. 
și P.C.U.S. In acest cadru se re
liefează prin importanța lor deose
bită intilnirile și convorbirile pur
tate de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Mihail Gorbaciov. Vi
zitele întreprinse de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al P.C.R., președintele Repu
blicii. în Uniunea Sovietică, recen
ta vizită oficială de prietenie in 
țara noastră a tovarășului Mihail 
Gorbaciov, secretarul general al 
C.C. al P.C.U.S.. au pus în relief 
hotărîrea celor două partide și po
poare ca, în spiritul tradiționalelor 
lor legături, să asigure dezvoltarea 
și mai puternică a relațiilor bilate
rale, pe multiple planuri, să adin- 
cească conlucrarea lor în viața in
ternațională, in folosul cauzei gene
rale a progresului, păcii și prieteniei 
între popoare, al sporirii prestigiului 
socialismului în Întreaga lume.

La cea de-a 70-a aniversare a 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie, Uniunea Sovietică, cele
lalte țări socialiste se înfățișează cu 
un rodnic bilanț de realizări, in 
dezvoltarea lor economico-socială, 
au un rol însemnat în viața omeni
rii. o contribuție marcantă la lupta 
pentru Înfăptuirea marilor idealuri 
ale popoarelor, toate acestea evi
dențiind cu puterea de netăgăduit a 
faptelor forța noii orînduiri, supe
rioritatea societății socialiste.

Constantin MOCANU

tv
20,00 Telejurnal
20.20 Viața economică
20.35 Alegeri 1987. Sub semnul înfăp

tuirii exemplare a sarcinilor eco- 
nomico-soclale, al Înaltei răspun
deri cetățenești

20.50 Copiii — Înaltă datorie față de 
viitorul națiunii

21.00 Seară de balet (color). „Sparta- 
cus”, de Aram Haciaturian.

21.50 Telejurnal

cinema
• Secretul Iul Nemesis > PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,15: 13,30: 15.45: 18; 
20.15, FAVORIT (45 31 70) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 13: 20, MELODIA (11 13 49)
- o; 11.15: t.3,30: 15.45: 18: 20
• Curierul (spectacol de gală In ca
drul „Zilelor filmului sovietic") : 
STUDIO (59 53 15) - 19
• Secretul lui Bacchus t TIMPURI 
NOI (15 6110) - 8: 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20
• Moromețil : UNION (13 4904) — 9; 
T2; 16; 19. PACEA (71 30 85) - 9; 12; 
16; 19
• Figurant!! : CIULEȘTI (17 55 46) — 
9; 12; 16; 19. FLOREASCA (33 29 71)
— 9:12*15*18
• Pădurea’ de fagi : VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19

vremea
Institutul de meteorologie si hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 3 noiembrie, ora 20 — 6 no
iembrie, ora 20. în țară î Vremea va 
fi rece, Iar cerul variabil, mai muit 
noros In regiunile nordice. Precipitați! 
slabe, sub formă de ploaie, lapoviță și 
ninsoare, vor cădea, pe alocuri. la 
începutul intervalului, in regiunile 
sud-vestlce, apoi In cele nordice. Vin-

tul va prezenta unele Intensificări de 
scurtă durată din sectorul nordic, în 
partea de nord-est a tării, cu viteza 
de pină la 40—50 km la oră. Tempera
turile maxime vor fî cuprinse. în ge
neral. între 2 șl 13 grade, iar cele mi
nime. în creștere ușoară în sudul sl 
estul tării. Intre minus 4 șl plus 8 
grade. Dimineața, local, se va produce 
ceată. în București : Vremea va fi 
rece, Iar cerul variabil. Vintul va sufla 
slab pină, la moderat. Temperaturile 
maxime se vor situa între 8 șl 11 gra
de, iar cele minime între minus 2 sl 
plus 2 grade. Dimineața, condiții de 
ceață.

• Program special pentru copii șl 
tineret : DOINA (16 35 38) — 9; 11; 13; 
15; 17,15; 19.30
• Iartă-mă : COTROCENI (49 48 48) 
— 15; 17; 19
• Acțiunea „Edelstein" : MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17:19
• Dulcea sevă a ierbii: PROGRESUL 
(23 94 10) — 15; 17; 19
• Mari regizori, mari actori : SCALA 
(11 03 72) — 9; 11,43; 14,30; 17,15; 20

teatre
• Teatrul National (14 71 71, sala
mare) : Harap Alb — 18 : (sala
Amfiteatru) : Campionul — 18
• Opera Română (13 18 57) : Aida 
— 13
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"

(sala Grădina Icoanei, 11 95 44) i 
Dialoguri — 19
d» Teatrul Mic (14 70 81) l Amurgul 
burghez — 18.30
S Teatrul Foarte Mic (14 09 05) :
Pentru ce am murit — 19
• Teatrul de comedie (16 64 60) I
Acești nebuni fățarnici — 19
• Teatru! „C. I. Nottara" (59 31 03. 
sala Magheru) : Scapino — 18
f> Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Regina balului — 18.30
0 Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy, 15 56 78) : Ml se 
pare că mă-nsor — 19
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 53) : 
Un tinăr printre alții — 9 ; Albă ca 
Zăpada șl cei 1 pltlcî — 15
• Circul București (10 41 95) ; „A 
sosit circul te — 19
• Teatrul „Țăndărică" (13 23 77. sala 
Victoria) : Bu-Ali — 13 ; (sala Cos- 
monautilor, 11 12 04) : Cartea cu ju
cării — 15



ȘEDINȚA SOLEMNĂ DE LA MOSCOVA CONSACRATĂ CELEI DE-AJO-A 

ANIVERSĂRI A MARII REVOLUȚII SOCIALISTE DIN OCTOMBRIE

Tovarășul Nicolae Ceausescu participă, 
in fruntea unei delegații de partid si de stat, 

la manifestările dedicate marii sărbători
MOSCOVA 2 (Agerpres). — To

varășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, se află la Moscova în 
fruntea unei delegații de partid și 
de stat care, la invitația C.C. al 
P.C.U.S., a Prezidiului Sovietului Su
prem și a Consiliului de Miniștri ale 
U.R.S.S., participă la festivitățile 
prilejuite de cea de-a 70-a aniversa
re a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie.

Luni dimineață, la Palatul Con
greselor din Kremlin, s-a deschis 
ședința solemnă comună a Comite
tului Central al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S. și Sovietu
lui Suprem al R.S.F.S.R., consacra
tă celei de-a 70-a aniversări a Ma
rii Revoluții Socialiste din Octom
brie.

La ședința solemnă, alături de 
membrii Comitetului Central al 
partidului și de deputății celor două 
foruri legislative supreme, participă 
fruntași în producție din întreaga 
țară, veterani ai Revoluției din Oc
tombrie, ai partidului, activiști ai 
partidului comunist și statului so
vietic, reprezentanți ai organizațiilor 
sindicale, de tineret și femei, ai al
tor organizații politice și obștești.

Participă, de asemenea, peste 170 
de delegații de partid, de stat și gu
vernamentale, ale unor mișcări de 
eliberare națională, ale unor organi
zații politice și obștești, reprezen
tanți ai unor organizații internațio
nale, invitate să ia parte la mani
festările prilejuite de marcarea 
festivă a gloriosului jubileu.

In prezidiu au luat loc tovarășul 
Mihail Gorbaciov, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., alți conducători ai 
partidului și statului sovietic.

Alături de conducătorii delegațiilor 
de peste hotare, în prezidiu a luat 
loc tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, condu
cătorul delegației de partid și 
de stat a țării noastre, care parti
cipă la festivitățile dedicate marii 
sărbători de la 7 Noiembrie. De ase
menea, a luat loc tovarășul Constan
tin Dăscălescu, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România,

în sală se aflau Ion Stolan, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
alți membri ai delegației de partid 
și de stat române. Erau prezente de

legații ale unor organizații de masă 
din țara noastră, invitate la festivi
tăți.

Ședința solemnă a fost deschisă de 
tovarășul A.A. Gromîko, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., care a evocat 
semnificația Marii Revoluții Socialis
te din Octombrie.

Secretarul general al C.C. al 
P.C.U.S.. tovarășul Mihail Gorbaciov, 
a prezentat raportul „Octombrie și 
restructurarea : revoluția continuă", 
(în numărul următor al ziarului 
vom publica o sinteză a raportului).

In ședința de după-amiază au luat 
cuvintul membri ai P.C.U.S., repre
zentanți ai unor organizații de masă 
și obștești, vechi militanți ai parti
dului și statului sovietic, precum și 
șefii unor delegații de peste hotare,

★

Seara, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu ceilalți membri ai dele
gației țării noastre, a asistat la spec
tacolul festiv prezentat în marea sală 
a Kremlinului în cinstea participan- 
ților la festivitățile consacrate ani
versării Revoluției din Octombrie.

încheierea lucrărilor Congresului al XIII-lea 
al Partidului Comunist Chinez

® Tovarășul Zhao Ziyang a fost ales secretar general 
al Comitetului Central

O Președinte al Comisiei Militare a C.C. a fost reales 
tovarășul De^g Xiaoping

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A REPUBLICII PANAMA

Domnului ERIC ARTURO DEL VALLE
Președintele Republicii Panama

CIUDAD DE PANAMA
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Conferință a militanților pentru pace din Portugalia j

„NU - planurilor de militarizare a Cosmosului 1"
VIENA 2 (Agerpres). — Sub lo

zincile „Cerem reducerea arma
mentelor !“, „Să fie distruse arme
le nucleare !“ și „NU — planurilor 
de militarizare a Cosmosului !“, în 
orașul austriac Graz a avut loc un 
miting de masă, organizat la ini
țiativa militanților pentru pace din

landul Styria. La miting au luat 
parte reprezentanți ai partidului 
comunist și ai unor organizații ob
ștești, precum și un mare număr 
de tineri. Militanții pentru pace au 
adunat semnături pe un apel în 
care se cere distrugerea armelor 
nucleare din Întreaga lume.

împotriva bazelor militare străine pe teritoriul spaniol
MADRID 2 (Agerpres). — Pe 

străzile Madridului a avut loc un 
mare marș pentru pace, împotriva 
cursei înarmărilor și în favoarea 
dezarmării, la care au luat parte 
peste 225 000 persoane din capitală 
și din alte localități ale țării. Par
ticipant» la această manifestație

s-au pronunțat împotriva prezenței 
bazelor militare americane pe teri
toriul spaniol și pentru făurirea 
unei Europe fără arme nucleare. La 
mitingul care a avut loc cu acest 
prilej a fost adoptată o declarație 
în favoarea dezarmării și pentru 
întărirea păcii.

In favoarea respectării 
dreptului la independență 

al Namibiei
LUSAKA 2 (Agerpres). — Inten

sificarea actelor de agresiune și 
opresiune ale regimului rasist sud- 
african creează tensiune în sudul 
Africii și întîrzie accesul la indepen
dență al Namibiei, a declarat direc
torul Centrului pentru informații al 
O.N.U. din Lusaka, Ayman Al Amir, 
cu prilejul Săptămînii de solidaritate 
cu poporul namibian. El a precizat 
că, în prezent, sînt îndeplinite toate 
condițiile necesare pentru accesul la 
independență al poporului namibian, 
în timp ce regimul minoritar de la 
Pretoria, prin acțiunile sale, împie
dică atingerea acestui obiectiv, in
formează agenția China Nouă.

BEIJING 2 (Agerpres). — La 
Beijing s-au desfășurat luni lucră
rile primei plenare a Comitetului 
Central al P.C. Chinez ales la cel 
de-al XIII-lea Congres național al 
partidului. Au fost prezenți. de ase
menea, membrii Comisiei Centrale 
Consultative și ai Comisiei Centrale 
pentru Controlul Disciplinei ale P.C. 
Chinez.

S-a procedat — relevă un comu
nicat al plenarei, transmis de agen
ția China Nouă — la alegerea secre
tarului general al C.C. al partidului, 
a membrilor și membrilor supleanți 
ai Biroului Politic al C.C.. a mem
brilor Comitetului Permanent al Bi
roului Politic. Plenara a aprobat 
numirea de către Comitetul Perma
nent al Biroului Politic a membrilor 
și membrilor supleanți ai Secreta
riatului C.C. al partidului. S-a luat, 
totodată, decizia asupra desemnării 
președintelui, prim-vicepreȘedintelui 
și vicepreședintelui permanent al 
Comisiei Militare a C.C. al P.C.C.

Secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Chi
nez a fost ales tovarășul Zhao 
Ziyang.

Președinte al Comisiei Militare a
★

BEIJING (Agerpres). — După cum 
s-a anunțat, cel de-al XIII-lea Con
gres național al Partidului Comunist 
Chinez și-a încheiat lucrările.

întruniți in ultima ședință plenară, 
delegații la congres au ales noul 
Comitet Central, format din 175 
membri și 110 membri supleanți, Co
misia Centrală Consultativă, compu
să din 200 de membri, și Comisia 
Centrală pentru Controlul Disciplinei 
de Partid, alcătuită din 69 de mem
bri. Congresul a adoptat rezoluția 
prin care aprobă Raportul prezentat 
de tovarășul Zhao Ziyang asupra ac
tivității desfășurate de cel de-al 
12-lea Comitet Central al P. C. Chi
nez.

C.C. a fost reales tovarășul Deng 
Xiaoping.

Membri ai Biroului Politic au fost 
aleși : Wan Li, Tian Jiyun, Qiao Shi. 
Jiang Zemin. Li Peng, Li Tieying. 
Li Juihuan, Li Ximing, Yang Rudai. 
Yang Shangkun, Wu Xueqian, Song 
Ping, Zhao Ziyang, Hu Qili, Hu 
Yaobang, Yao Yilin și Qin Jiwei, iar 
ca membru supleant al Biroului Po
litic — Ding Guangen.

Comitetul Permanent al Biroului 
Politic al C.C. este format din Zhao 
Ziyang, Li Peng, Qiao Shi. Hu Qili 
și Yao Yilin.

Secretariatul C.C. este alcătuit din: 
Hu Qili, Qiao Shi, Rui Xingwen și 
Yan Minfu. membri, și Wen Jiabao, 
membru supleant.

Plenara a aprobat alegerea pre
ședintelui, vicepreședinților și mem
brilor Comitetului Permanent al Co
misiei Centrale Consultative. Pre
ședintele Comisiei este Chen Yun. 
In funcția de secretar al Comisiei 
Centrale pentru Controlul Disciplinei 
a fost ales Qiao Shi.

La încheierea lucrărilor plenarei. 
Zhao Ziyang, secretarul general al 
C.C. al P.C. Chinez, a rostit o 
cuvîntare.

★

Au fost adoptate, de asemenea, re
zoluții prin care se aprobă modifi
cările la Statutul Partidului Comu
nist Chinez și rapoartele privind ac
tivitatea Comisiei Centrale Consul
tative și Comisiei Centrale pentru 
Controlul Disciplinei de Partid.

în cuvintul de închidere a lucrări
lor, tovarășul Zhao Ziyang a subli
niat că, prin rezultatele sale, cel 
de-al XIII-lea Congres național al 
P. C. Chinez va asigura înaintarea 
Chinei pe calea construirii socialis
mului. El a exprimat, totodată, mul
țumiri partidelor și organizațiilor 
politice care au adresat mesaje de 
felicitare congresului.Demersuri pentru soluționarea pe cale pașnică a conflictului dintre Iran și Irak

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Panama, doresc să vă adresez, 
în numele poporului român și al meu personal, felicitări cordiale și cele mai 
bune urări, iar poporului panamez prieten prosperitate și progres.

Poporul din Republica Panama 
sărbătorește împlinirea a 84 de ani 
de. la proclamarea independenței 
naționale.

în același an, 1903, cind Panama 
s-a despărțit de Columbia, deve
nind stat independent, tinerei re
publici i-a fost impus de către 
Statele Unite ale Americii un tra- 
tat prin care își rezervau pe timp, 
nelimitat „dreptul de suveranitate" 
asupra canalului ce străbate ist
mul. Pentru Republica Panama, 
privarea de cei peste 1 400 kmp, 
reprezentînd canalul propriu-zis și 
zona adiacentă, însemna mult mai 
mult decit răpirea unei porțiuni 
din teritoriul național. întrucit cea 
mai importantă bogăție a acestei 
țări o constituie însăși așezarea sa 
geografică la răscrucea dintre două 
continente și două oceane. Poporul 
panamez a dus o luptă dîrză și 
consecventă pentru a reintra în 
posesia drepturilor sale legitime. 
După 13 ani de1 negocieri. între 
guvernele panamez și american au 
fost încheiate două tratate — in
trate în vigoare la I octombrie 1979 
— privind transferarea eșalonată, 
pînă la 31 decembrie 1999. a ca
nalului către Republica Panama.

In ultimii ani. guvernele pana
meze au promovat o orientare în 
direcția recuperării bogățiilor na
ționale și valorificării acestora în 
interesul propriei dezvoltări, ca 
suport al consolidării independen
ței economice și politice. Această 
orientare și-a găsit expresia în- 
tr-un șir de măsuri privind națio

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

nalizarea companiilor străine, încu
rajarea industriei autohtone, ex
proprierea marilor latifundii și ini
țierea unor formrf noi, cooperatis
te. de organizare a agriculturii, 
între prioritățile actualei politici 
economice a autorităților paname
ze figurează modernizarea agricul
turii, impulsionarea exportului, ca 
și dezvoltarea sectorului energetic.

Pe planul politicii interne, auto
ritățile panameze își concentrează 
în prezent atenția spre mobilizarea 
poporului în vederea apărării su
veranității naționale în fața ma
nevrelor cercurilor reacționare sus
ținute din afară.

în ce privește politica externă, 
ca membră a „Grupului de la Con- 
tadora" — din care face parte îm
preună cu Mexicul. Venezuela și 
Columbia — Republica' Panama a 
acționat pentru soluționarea pe 
cale pașnică a situației din Ame
rica Centrală. . iar în prezent se 
pronunță pentru aplicarea integra
lă a acordului de pace semnat de 
președinții țărilor regiunii.

Poporul român urmărește cu in
teres realizările poporului panamez 
pe linia consolidării independenței 
naționale. în spiritul tradiționale
lor legături de prietenie ale țării 
noastre cu statele latino-america- 
r>e. între România si Panama se 
dezvoltă raporturi de colaborare, 
întemeiate pe stimă și respect reci
proc, lățgirea si diversificarea lor 
în continuare fiind în interesul am
belor tari si ponoare, al cauzei 
păcii și înțelegerii în lume.

SATISFACȚIE FAȚĂ DE ACORDUL PRIVIND iNTlLNIREA 
SOVIETO-AMERICANĂ LA NIVEL ÎNALT

Apel la acțiune pentru eliminarea primejdiei atomice
TOKIO 2 (Agerpres),.— Comite

tul' Executiv al Federației națio
nale a femeilor japoneze a orga
nizat timp de două zile o reuniune 
care a abordat probleme privind 
intensificarea mișcării pentru pace, 
pentru eliminarea pericolului nu
clear, informează agenția T.A.S.S. 
O atenție deosebită a fost acordată

participării active a femeilor la 
campania de stringere de' seftlnăttiri 
pe Apelul de la Hiroshima și Na
gasaki, care cheamă la interzicerea 
totală și eliminarea armelor nuclea
re. A fost evidențiată răspunderea 
care revine femeilor în educarea 
tinerei generații în spiritul păcii și 
progresului.

LISABONA 2 (Agerpres). — în 
capitala Portugaliei s-au încheiat 
lucrările conferinței militanților 
pentru pace portughezi. Potrivit 
agenției A.D.N., participant» au 
adoptat un program de acțiune 
avînd drept obiectiv creșterea con
tribuției mișcării pentru pace din 
Portugalia la lupta pentru reveni
rea la destindere și împotriva pe
ricolului de război nuclear. Au fost 
stabilite acțiuni împotriva construi
rii unei baze de rachete și de

observare a sateliților, în sudul re
giunii Alentejo, obiectiv ce se în
cadrează în programul S.U.A. de i 
militarizare a Cosmosului, precum ’ 
și împotriva lărgirii bazelor mili
tare de la Beja și din Azore. în- 
tr-o declarație separată este subli
niată importanța semnării unui 
acord asupra eliminării armelor 
nucleare cu rază medie de acțiune, 
cerîndu-se ca acest lucru să se facă 
cit mai curînd.

î

Creșterea șomajului 

in țările occidentale 
Vn raport al O.E.C.D.

PARIS 2 (Agerpres). — Secretaria
tul Organizației pentru Cooperare 
Economică și Dezvoltare (O.E.C.D.) 
a publicat la Paris raportul privind 
situația în domeniul folosirii forței 
de muncă în cele 24 de țări membre 
ale organizației. Potrivit documen
tului, în viitorul apropiat nu este de 
așteptat ca în țările occidentale dez
voltate să survină o îmbunătățire a 
situației în acest domeniu.

In 1987—1988, ritmul de creștere a 
folosirii forței de muncă va fi mai 
redus decît al populației apte de 
muncă, numărul persoanelor în cău
tare de lucru urmînd a fi de 31,25 
milioane. Specialiștii O.E.C.D. apre
ciază că in S.U.A. rata șomajului va 
fi anul viitor de 6,5 la sută. în țările 
vest-europene ea ar putea crește de 
la 11 la sută, în prezent, la 11,25 la 
sută.

TEHERAN 2 (Agerpres). — Iuli 
Voronțov, prim-locțiitor al ministru
lui afacerilor externe al U.R.S.S., a 
avut, la Teheran, convorbiri cu mi
nistrul de externe al Iranului. Aii 
Velayati, și cu alte oficialități ira
niene. în cadrul cărora a fost exa
minată evoluția situației din Golf. 
Cu acest prilej, au fost analizate în 
detaliu aspecte ale transpunerii în 
viață a rezoluției 598 a Consiliului 
de Securitate, care oere încetarea 
conflictului dintre Iran și Irak. Au 
fost discutate, de asemenea. pro
bleme ale dezvoltării relațiilor .bila
terale dintre U.R.S.S. și Iran.

ADEN 2 (Agerpres). — Președin
tele R.D.P. Yemen, Abou Bakr Al- 
Attas, a lansat un apel pentru inten-

sificarea eforturilor menite să ducă 
la încetarea imediată a războiului 
dintre Iran și Irak. într-un interviu 
acordat cotidianului „*A1-Ittihad", 
care apare la Abu Dhabi, șeful sta
tului sud-yemenit a subliniat necesi
tatea soluționării conflictului irania- 
no-irakian pe calea negocierilor. Re- 
ferindu-se la situația pe plan arab, 
el și-a exprimat încrederea că orga
nizarea unei conferințe internaționa
le de pace in Orientul Mijlociu va 
putea contribui la rezolvarea pro
blemei palestiniene, iar apropiata 
reuniune extraordinară arabă la: ni
vel înalt, programată să înceapă la 
8 noiembrie, la Amman, va duce- Ia 
eliminarea divergentelor dintre țările 
arabe, informează agenția China 
Nouă.

Noi acte teroriste ale R.S.A. 
împotriva statelor din „prima linie"
MAPUTO 2 (Agerpres). — Biroul 

Politic al C.C. al Partidului 
Fronțul de Eliberare din Mozambic 
(FRELIMO) a dat publicității o de
clarație în care condamnă actul te
rorist săvirșit de bandele mercenare 
finanțate de R.S.A., care au atacat 
o coloană auto in provincia Maputo, 
omorînd mai multi locuitori pașnici 
și provocînd tpari pagube materiale 
— relatează agenția T.A.S.S. în de
clarație se apreciază că regimul mi
noritar rasist de la Pretoria recurge 
la teroarea în masă cu ajutorul ban
delor de mercenari in cadrul poli-

(p/jV ACTUALITATEA POLITICĂ^)
Evoluția situației politice din Co

reea de Sud evidențiază, în linii mari, 
două tendințe principale. Prima ca 
importanță și noutate este reprezen
tată de diversificarea continuă a for
melor de împotrivire ale sectoarelor 
celor mai diverse ale opiniei publice 
față de regimul de dictatură, a cărui 
înlocuire o revendică, indiferent de 
eforturile sau chiar riscurile pe care 
le necesită o asemenea confruntare 
dură, adesea sîngeroasă. cu apara
tul militar si polițienesc de la Seul. 
A doua tendință se observă în rîndul 
taberei guvernamentale, care, accep- 
tînd unele concesii limitate. încearcă 
perpetuarea unor practici antidemo
cratice.

în acest context se înscriu anun
țarea oficială și organizarea referen
dumului privind revizuirea constitu
ției, desfășurat marți 27 octombrie, si 
aprobarea de către Adunarea Națio
nală a proiectului noii constitu
ții, care prevede alegeri generale și 
directe pentru desemnarea șefului 
statului, în cursul lunii decembrie, 
ceea ce satisface una din revendică
rile opoziției democrate sud-coreene.

Acceptînd. în sfîrșit. aceste cerințe 
sub presiunea maselor populare și 
după luni de tergiversări, regimul 
de la Seul nu și-a modificat cu ni
mic atitudinea față de amplele ma
nifestări protestatare ale oamenilor 
muncii, ale studenților și ale altor 
categorii de militanți pentru drep
turi și libertăți democratice.

Un exemplu edificator l-a consti
tuit reacția autorităților la mișcarea 
revendicativă a muncitorilor sud-co- 
reeni. Exploatați fără milă, plătiți cu 
salarii de mizerie, siliți adesea să lu
creze pînă la 80 de ore pe săptă- 
mînă. fără concedii de odihnă, 
fără a dispune de sindicate pro
prii. a căror organizare este inter
zisă. muncitorii sud-coreeni, care au 
contribuit la dezvoltarea unor mari 
firme industriale, s-au ridicat la 
luptă. Mineri, constructori de auto
mobile. de nave, textiliști au decla
rat greve în sprijinul îmbunătățirii 
condițiilor lor sociale și politice. 
3 400 de întreprinderi au fost afec
tate de această mișcare de protest 
împotriva exploatării, expresie a 
emancipării tinerei clase muncitoa
re din Coreea de Sud, reflectată în 
apariția ei ca o puternică forță dis
tinctă alături de mișcarea studen
țească și păturile protestatare mij
locii de la orașe. Muncitorii sud-co-

reeni au fost decenii de-a rîndul su
puși unei persistente propagande pa
tronale și oficiale in scopul limită
rii sau chiar înăbușirii conștiinței lor 
de clasă. Dar procesele de polari
zare a societății sud-coreene. adîn- 
cirea prăpastiei între camarila mi
litară, potentații industriei și masa 
oamenilor muncii au risipit în cele 
din urmă vălul sloganelor propa
gandistice.

în mod semnificativ, mișcarea gre
vistă din această vară a cuprins în
deosebi marile concerne sud-coreene 
„Hyundai11 și „Dae-Woo“. Datorită

multe decît în 1986. în condițiile în 
care aparatul polițienesc a intervenit 
cu brutalitate pentru reprimarea 
mișcărilor revendicative. Dar spiri
tul de combativitate al muncitori
lor nu a putut fi înăbușit. Ca un 
prim bilanț al acestor conflicte so
ciale, agenția vest-germană D.P.A. 
menționa recent satisfacerea unor 
revendicări ale greviștilor, respinse 
la început de patronat, și apariția 
a peste 1 000 de sindicate de între
prindere nou constituite, ca o con
trapondere la cele formale, tutelate 
de proprietarii uzinelor.

COREEA DE SUD

POLARIZARE CRESCÎNDĂ ÎN PERSPECTIVA 
ALEGERILOR PREZIDENȚIALE
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sîrguinței muncitorilor și salariilor 
reduse plătite. Coreea de Sud a ajuns 
să se plaseze în ierarhia mondială 
a construcțiilor de nave pe locul 
doi, după Japonia, realizînd mari 
profituri pe seama exploatării mun
citorilor. Profituri apreciabile reali
zează și uzinele de automobile „Hyun
dai", care la filiala din Ulsan folo
sește tehnologii din cele mai moder
ne, dar oferă salariaților săi condiții 
de muncă similare cu cele ale fa
zei primitive a capitalismului. Rit
mul infernal de lucru situează Co
reea de Sud printre țările cu cel 
mai ridicat nivel de accidente de 
muncă.

Deveniți tot mai conștient! că 
sacrificiile impuse nu servesc decit 
îmbogățirii patronilor, muncitorii au 
declanșat cu curaj o acțiune reven
dicativă fără precedent pentru îm
bunătățirea condițiilor de viață și 
muncă, pentru dreptul de organiza
re profesională. Deși o parte însem
nată a oamenilor muncii este lipsită 
de experiență politică, aceasta a în
ceput să se cristalizeze acum în fo
cul celor peste 3 300 de acțiuni gre
viste care au avut loc de la începu
tul anului, de aproape 12 ori mai

Pe fundalul continuării mișcărilor 
muncitorești, ale celor studențești, 
ca și ale altor organizații, au loc 
primele pregătiri ale grupărilor poli
tice pentru alegerile prezidențiale. 
Pînă la ora actuală, presa sud-core- 
eană a consemnat candidatura lui 
Roh Tae Wu, președintele Partidu
lui justiției democratice — prieten 
politic și intim al dictatorului Chun 
Du Hwan, coparticipant la puciul a- 
cestuia din 1980 — și a lui Kim Jong 
Pil. fost prim-ministru. în timpul 
dictatorului Park Chung Hee asasinat 
în 1979 de șeful serviciului său secret.

Spre dezamăgirea cercurilor de
mocratice sud-coreene. în rîndul 
opoziției nu s-a ajuns încă la o în
țelegere privind prezentarea unei 
candidaturi unioe în alegerile prezi
dențiale. Cei doi lideri proeminenți 
ai Partidului democratic al reunifi- 
cării — Kim Dae Jung și Kim Young 
Sam — nu au reușit să depășească 
deosebirile de păreri ce-i separă 
în această chestiune, hotărind ambii 
să-și prezinte separat candida
tura. „Regretăm — se spune în- 
tr-o declarație dată publicității 
după o lungă întrevedere — că 
nu am putut ajunge la o candi-

datură comună, care reprezintă spe
ranța arzătoare a poporului". Aceas
tă dispută reduce, după opinia presei 
sud-coreene, șansele opoziției.

Este cunoscută popularitatea Iui 
Kim Dae Jung, care, recent, la apa
riția în orașul natal Kwangju, după 
16 ani de interdicții impuse de re
gimul de la Seul, a fost intîmpinat 
de o mulțime de peste 300 000 de 
oameni, popularitate datorată luptei 
sale active pentru înfăptuirea unor 
reforme democratice fundamentale. 
Silit să se exileze în Japonia 
pentru a evita represiunile regi
mului. Kim Dae Jung a fost 
răpit de agenții serviciului secret 
de la Seul, adus în țară, acuzat de 
înaltă trădare într-un simulacru de 
proces și condamnat la moarte. Va
lul internațional de proteste a împie
dicat săvîrșirea unei asemenea sama
volnicii. Abia de cîteva săptămîni, 
Kim Dae Jung a primit permisiunea 
să-și desfășoare public activitatea. 
Prietenii săi apropiați. transmit a- 
gențiile de presă, consideră firească 
hotărîrea sa de a nu renunța la can
didatură în alegerile prezidențiale 
după îndelungatele sale eforturi și 
suferințe.

Cit privește ambițiile celui de-al 
doilea lider al opoziției, presa sud- 
coreeană a înregistrat cu surprin
dere vizita pe care Roh Tae Wu a 
făcut-o lui Kim Young Sam, neanun
țat, dar cu mobilizarea reporterilor 
foto. „în plină efervescentă politi
că". Prezentată de ziare, cu lux de 
amănunte, drept „un episod senza
țional", întrevederea de la cartierul 
general al Partidului democratic al 
reunificării pare o nouă încercare 
de reabilitare a grupării aflate la 
putere în ochii opiniei'publice și. în 
același timp, o manevră de scindare 
a opoziției. „Niciodată pînă atunci — 
nota „Der Spiegel" — un lider al 
partidului de guvernămînt nu s-a 
încumetat să apară pe terenul opo
ziției".

Timpul ce a rămas pînă la ale
gerile prezidențiale din luna decem
brie constituie un răgaz, ce-i drept 
scurt, pentru clarificarea situației în 
rîndurile marii mișcări populare 
pentru înnoiri democratice, care re
unește sectoarele cele mai diverse 
ale opiniei publice din Coreea de 
Sud.

Petre STANCESCU

ticii sale agresive, care urmărește 
destabilizarea situației politice și 
economice din statele africane din 
„prima linie".

★
Potrivit unui ultim bilanț dat pu

blicității la Maputo în legătură cu 
masacrul comis de bandele antigu
vernamentale in apropiere de loca
litatea Taninga. din Mozambic. au 
fost ucise 278 de persoane, intre care 
femei și copii. într-un comunicat 
radiodifuzat se relevă că elementele 
criminale care au atacat cetățenii 
civili din Mozambic se află în solda 
rasiștilor sud-africani.

LUANDA 2 (Agerpres). — Aproxi
mativ 100 de locuitori pașnici din 
provincia angoleză Ouambo au fost 
uciși de bandele de mercenari sus
ținute de regimul de la Pretoria, re
latează agenția de presă ANGOP 
Elementele teroriste au pătruns in 
satul Salanda, unde au asasinat fără 
discriminare bărbați, femei și copii, 
au jefuit bunurile acestora si au in
cendiat un mare număr de case. 
Bandiții s-au retras in zonele împă
durite la sosirea unor detașamente 
ale forțelor armate de eliberare an
goleze.

ATENA 2 (Agerpres). — „Viitoarea 
întîlnire la nivel înalt sovieto-ame- 
ricană de la Washington pune bazele 
tratativelor vizînd reducerea arma
mentelor strategice și prevenirea 
militarizării spațiului cosmic. în 
prezent putem să fim mult mai 
optimiști în ce privește viitorul ome
nirii". a arătat într-o declarație 
primul-ministru al Greciei, Andreas 
Papandreu. Șeful guvernului elen a 
relevat că țara sa dorește ca Europa 
să joace un rol tot mai important 
în procesul de dezarmare și a evi
dențiat că, în 1988, cind Grecia va 
deține președinția Pieței comune 
vest-europene, va considera acest 
lucru drept o prioritate a activități
lor sale. „Europa trebuie să ia 
parte la procesul de pace și nu este 
pentru prima oară cînd cerem guver
nelor europene să joace un rol mai 
activ în acest sens", a declarat 
A. Papandreu.

TOKIO 2 (Agerpres). — Noburu 
Takeshita, noul președinte al Parti
dului Liberal Democratic din Japo
nia, care va prelua la 6 noiembrie 
și funcția de premier al Japoniei, a 
salutat acordul privind viitoarea în
tîlnire sovieto-americană de la 
Washington. Intr-un interviu acordat 
companiei de televiziune NHK, el a 
declarat : „Nu știu dacă se poate 
vorbi deja despre destindere. însă 
cred că am făcut un pas înainte spre 
atingerea obiectivului final — asigu
rarea păcii în întreaga lume".

NICOSIA 2 (Agerpres). — Ezekias 
Papaioanou. secretar general al 
Partidului Progresist al Oamenilor

Muncii din Cipru (AKEL), a decla
rat că ciprioții au primit cu mare 
satisfacție știrea privind apropiata 
întîlnire la nivel înalt de la Wa
shington dintre Mihail Gorbaciov și 
Ronald Reagan. Distrugerea a două 
categorii de armament nuclear avută 
în vedere de cei doi conducători va 
crea un climat favorabil pentru rea
lizarea de noi pași pe calea destin
derii internaționale și a dezarmării 
nucleare, a spus liderul AKEL.

CANBERRA 2 (Agerpres). — 
Australia salută anunțarea întîlnirii 
la nivel înalt Sovieto-americane >— 
a declarat, la Canberra,’ ministrul de 
externe australian, • Bill Hayden. In- 
tîlnirea ce urmează să aibă loc la 
Washington, la 7 decembrie, între 
președintele Ronald Reagan și secre
tarul general al C.C. al P.C.U.S., 
Mihail Gorbaciov, și acordul cu care 
se va solda, a spus șeful diplomației 
australiene, vor avea o importantă 
deosebită, facilitînd eliminarea arme
lor nucleare.

CIUDAD DE MEXICO 2 (Ager
pres). Ministrul de externe al 
Mexicului. Bernardo Sepulveda, și-a 
exprimat satisfacția în legătură cu 
apropiata întîlnire sovieto-americană 
la nivel înalt. Ministrul de externe 
mexican a subliniat importanța fap
tului că liderii celor două state se 
vor întîlni din nou pentru a continua 
procesul destinderii, a realiza înțele
geri în domeniul dezarmării și a 
semna acordul privind eliminarea 
rachetelor cu rază medie și mai 
scurtă de acțiune, informează agen
ția T.A.S.S.

Persistă tensiunile pe piețele monetare 
occidentale

Piețele monetare occidentale con
tinuă să fie marcate de puternice 
tensiuni. Declanșate de căderea ver
tiginoasă a dolarului, acestea s-au 
repercutat și asupra raporturilor 
dintre alte monede occidentale.

Astfel, in ultima zi de tranzacții 
de săptămîna trecută, în pofida in
tervenției susținute a băncilor cen
trale vest-germană și franceză, 
francul a atins un nivel critic în 
raport cu marca fapt ce, potrivit 
observatorilor, ar putea necesita o

reâliniere a monedelor în cadrul 
Sistemului Monetar (vest-) Euro
pean, implicînd o posibilă devaluare 
a celei dinții.

Pe de altă parte, la deschiderea 
tranzacțiilor de luni, la bursa de la 
Ziirich dolarul a înregistrat cel mai 
scăzut nivel din toate timpurile în 
raport cu francul elvețian. Și la 
Frankfurt pe Main, vînzările au 
început luni cu o marcată tendință 
de depreciere a „biletului verde".

AGENȚIILE DE PRESA
pe scurt

UN NOU GUVERN SIRIAN, în 
frunte cu Mahmoud Al Zou’bi, fost 
președinte al Adunării Poporului, a 
fost format la Damasc. în noul gu
vern și-au păstrat posturile 16 
membri, inclusiv viceprim-ministrul 
și ministrul apărării, generalul 
Mustafa Tlass, și ministrul aface
rilor externe, Farouk al-Sharaa. 
Schimbările au implicat 14 minis
tere •legate de conducerea econo
miei țării. A fost creat un nou mi
nister în problemele ocrotirii me
diului înconjurător.

DEMISIE. Ministrul afacerilor ex
terne al Pakistanului, Sahibzada 
Yaqub Khan, a demisionat din 
funcție din motive personale. De
misia a fost acceptată de președin
tele țării, Mohammad Zia-ul Haq, 
anunță un comunicat oficial difuzat 
la Islamabad.

L'

IIOTARÎRE. Comisia bugetară a 
Senatului italian a hotărît să sus
pende examinarea proiectului de 
buget pe anul 1988. înaintat parla
mentului de guvernul țării. Proiec
tul de buget a fost restituit execu
tivului pentru completări și modi
ficări, la cererea unor senatori co
muniști și din partea altor forma
țiuni politice, care consideră că 
guvernul încearcă să rezolve pro
blema reducerii deficitului bugetar 
prin majorarea impozitelor și alte

dului. Plenara urmează să-i aleagă1
pe cei 15 membri ai Comitetului 
Central al Partidului Revoluționar 
din Tanzania.

măsuri care lovesc în interesele 
maselor muncitoare.

DATORIA EXTERNA A ȚARI
LOR ARABE se ridică la 150 mi
liarde de dolari, potrivit datelor 
publicate la Cairo de Consiliul eco
nomic al Ligii Arabe. Datoriile ex
terne împiedică, între altele, trans
punerea în viață a planurilor de 
dezvoltare și îmbunătățirea condi
țiilor de trai ale populației.

PROPUNERE. La apropiata reu
niune a președinților din țările 
membre ale „Grupului celor opt", 
care va avea loc în cursul acestei 
luni în Mexic, Argentina 
pune reducerea dobînzilor 
ria externă și înghețarea 
toare, informează agenția 
Latina, citind 
Buenos Aires, 
nian, notează 
căuta un consens în această direc
ție, cu speranța de a reduce efec
tele deosebit de grave ale datoriei 
externe asupra economiei naționale 
și asupra celorlalte state din re
giune,

va pro- 
la dato- 
lor vii- 
Prensa 

surse oficiale din 
Guvernul argenti- 
sursa amintită, va

REALEGERE. Comitetul Politic 
Național al C.C. al Partidului Re
voluționar din Tanzania, întrunit 
în cadrul primei sale plenare, l-a 
reales pe Rashid Kawawa în func
ția de secretar general al parti-

S.I.D.A. Potrivit datelor centra- I 
lizate de Organizația Mondială a 
Sănătății (O.M.S.), la 30 octombrie 
a.c. în întreaga lume erau inregis- > 
trate 62 784 cazuri de S.I.D.A. Sta
tisticile O.M.S. consemnează că în I 
Canada numărul bolnavilor de a- 
ceastă maladie a ajuns la 344, iar 
în Elveția sint înregistrate 299 de 
cazuri.

CONVENȚIE. La Buenos Aires 
a avut loc Convenția națională a 
Partidului Intransigent, consacrată . 
analizei situației din țară și alege
rii noilor organe de conducere ale I 
partidului. Oscar Alende a fost re
ales în funcția de președinte al I 
partidului.

MANEVRE MILITARE. In pro- ,
fectura. Oița din insula Kyushu 
(sudul Japoniei) au început ma- >
nevre militare comune ale forțelor 
terestre japoneze și americane, in
formează agenția China Nouă. Ma- |
nevrele — Ia care iau parte circa 
3 000 de militari niponi și americani i 
— vor dura zece zile.

PRODUCȚIA DE PETROL A 
O.P.E.C. a fost de 18,5 milioane ba
rili pe zi în luna septembrie, față 
de 19,9 milioane barili pe zi în 
luna august, relevă un raport al 
Agenției Internaționale de Energie, 
citat de ziarul francez „Le Figaro". 
Se apreciază că reducerea pro
ducției de petrol a O.P.E.C. a fost 
determinată de agravarea situației 
din zona Golfului.
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