
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ! Tovarășul Nicolae Ceaușescu,
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu,
va efectua o vizită oficială de prietenie 

în Republica Socialistă Federativă Iugoslavia
ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România. împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, va efectua

Ia invitația tovarășului Lazar Moisov, 
președintele Prezidiului Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, și a 
tovarășului Boșko Krunici. președin
tele Prezidiului Comitetului Central

al Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia. o vizită oficială de priete
nie in Republica Socialistă Federa
tivă Iugoslavia, in a doua decadă a 
lunii noiembrie 1987.
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a vizitat Expoziția iubliarâ a industriei construcțiilor do mașini

CU PRILEJUL PREZENȚEI LA MOSCOVA

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe Mohamed Cherif Messaadia,

din II. R. S. S. si Expoziția unională de artă plastică membru al Biroului Politic, secretar coordonator al Secretariatului 
Permanent al C. C. al P. F. N. E. din Algeria

MOSCOVA 6 (Agerpres). — To
varășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a vizitat, in cursul 
dimineții de vineri, Expoziția jubi
liară a industriei construcțiilor de 
mașini din U.R.S.S., deschisă în 
aceste zile, la Moscova, in cadrul 
acțiunilor prin care este marcată cea 
de-a 70-a aniversare a Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie.

In aceeași zi, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a vizitat Expozi
ția unională de artă plastică dedica
tă aceluiași eveniment.

La vizite au participat tovarășii 
Constantin Dăscălescu. membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.. prim-ministru al guvernu
lui. șt Ion Stoian, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.

A fost de față ambasadorul Româ
niei in Uniunea Sovietică.

Conducătorul partidului și statului 
nostru a fost insoțit de G. G. Veder
nikov. vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., I. I. Skiba, 
șef de secție la C.C. al P.C.U.S., de 
alte persoane oficiale.

La sosirea la expoziția jubiliară, 
tovarășul' Nicolae Ceaușescu a fost 
salutat cu deosebită stimă de A. A. 
Ejevski. ministrul construcțiilor do 
tractoare și mașini agricole. N. A. 
Pughin. ministrul industriei de auto
mobile, M. S. Șkabardnia, ministrul 
construcțiilor de aparate, mijloace de 
automatizare și sisteme de dirijare, 
E. A. Varnacev. ministrul construcți
ilor de mașini rutiere comunale șl de 
construcții, de membri ai conducerii 
altor ministere economice ale 
U.R.S.S.

Prezentind expoziția, gazdele au 
informat despre eforturile ce se 
depun pentru modernizarea șl diver
sificarea producției și ridicarea cali
tății și competitivității mașinilor și 
utilajelor. Au fost prezentate agre
gatele de prelucrare a metalelor cu 
utilizări multiple. liniile automate 
pentru diferite industrii, noile tipuri 
de autoturisme, autovehicule grele, 
mașinile și agregatele agricole, teh
nica de calcul. Un sector special d>n 
expoziție ilustrează rezultatele cola
borării U.R.S.S. cu alte țâri socia
liste in domeniul construcțiilor de 
mașini, între care un loc aparte îl 
reprezintă realizările cooperării 
româno-sovietice.

In timpul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a întreținut cu 
membri ai Guvernului U.R.S.S., in 
cursul acestor discuții fiind aborda
te probleme ale dezvoltării colabo
rării intre cele două țări. S-a sub
liniat că există o bază bună de dez
voltare a colaborării și cooperării, 
fiind necesar să se acționeze mai 
intens pentru fructificarea posibili
tăților largi existente in ceea ce pri
vește cooperarea și specializarea în 
domeniul construcțiilor de mașini, 
pentru transpunerea in viață, în cel 
mai scurt timp, a tuturor înțelege
rilor convenite pe linie economică 
între conducătorii de partid ai celor 
două țări.

La încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a semnat in Car
tea de onoare a expoziției.

„La cea de-a 70-a aniversare a 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie, adresez calde felicitări 
muncitorilor, tehnicienilor, specia
liștilor sovietici pentru realizările 
obținute in domeniul construcțiilor 
de mașini, înfățișate in această ex
poziție, și le urez noi și mari succe
se in indcplinirea sarcinilor ce le 
revin din hotăririle Congresului al 
XXVII-lea al I’.C.U.S.

Urez o bună colaborare, o conlu
crare rodnică intre constructorii de 
mașini, intre oamenii muncii români 
și sovietici, intre' popoarele țărilor 
noastre prietene".

A avut loc, apoi, vizita Ia Expo
ziția de artă plastică. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost întâmpinat 
cu deosebită considerație de V. G. 
Zaharov, ministrul culturii al 
U.R.S.S., N. A. Ponomariov, pre
ședintele conducerii Uniunii artiști

ÎN ÎNTÎMPINAREA CONFERINȚEI NAȚIONALE A PARTIDULUI

Răspundere și exigență în utilizarea resurselor materiale ale economiei
După cum este cunoscut, in cadrul 

recentei ședințe a Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R. a 
fost analizat raportul privind măsu
rile luate pentru valorificarea stocu
rilor supranormative. slabilindu-se 
o scrie de măsuri concrete și terme
ne precise de lichidare a situației 
negative existente. Cu acest prilej, 
secretarul general al partidului a 
cerut organelor de planificare, apro
vizionare. comerț exterior și finan- 
ciar-bancare ca, împreună cu unită
țile economice, centralele industriale 
și ministerele, să acționeze pentru 
lichidarea completă a stocurilor su
pranormative și valorificarea cores
punzătoare a acestora, pentru pre
întâmpinarea formării de noi stocuri 
peste normativele aprobate.

Respectarea acestor cerințe are 
o importanță deosebită pentru 
bunul mers al activității pro
ductive. In cele ce urmează ne pro
punem ca, pornind de la cauzele ge
neratoare de stocuri supranormative. 
să analizăm citeva din posibilitățile 
de care dispun unitățile economice 
în vederea reducerii și lichidării imo- 
bilizaulor de resurse materiale.

lor plastici, de numeroși oameni de 
cultură.

Expoziția reunește un mare nu
măr de lucrări reprezentind creații, 
din ultimii ani. consacrate unor mo
mente memorabile din istoria țării 
și a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, din viața oamenilor so
vietici. aspirațiilor de pace si pro
gres.

Numeroși artiști plastici ale căror

Discuția cu un conducător' de în
treprindere a pus in lumină o men
talitate pe cit de adine înrădăcinată, 
pe atit de dăunătoare : fiind vorba 
despre un sortiment de material ne- 
feros utilizat in unitatea respectiva, 
interlocutorul ne-a spus cu vădită 
satisfacție că a „reușit" să-și asi
gure necesarul de consum pentru 
citeva luni bune, ignorind cu desă
vârșire faptul că in felul acesta crea 
greutăți in aprovizionarea altor în
treprinderi care folosesc aceeași ma
terie primă. „Procedeul" ne-a fost 
relevat, de altfel, și in citeva baze 
de aprovizionare tehnico-materială : 
unele unități economice refuză să se 
dispenseze tocmai de acele stocuri 
supranormative de care alte unități 
au mai multă nevoie. Așadar, „grija" 
pentru rezolvarea unor interese în
guste, ale unei singure Întreprinderi, 
este așezată mai presus de intere
sele economiei naționale în ansam
blul ei, fapt care, este lesne de ob
servat, conduce nu numai la menți
nerea imobilizărilor de resurse ma- 

-v . teriale. dar și la amplificarea difi- 
* cullăților din cadrul procesului' de 
.. aprovizionare normală. Eradicarea 

lucrări sint expuse au ținut să ex
prime tovarășului Nicolae Ceaușescu 
gratitudinea și satisfacția lor pentru 
onoarea ce li s-a făcut prin această 
vizită.

In cursul discuției cu oamenii 
de cultură sovietici. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu le-a adresat fe
licitări. urări de noi succese in ac
tivitatea de creație, subliniind rolul; 
important pe care trebuie să-l aibă 

upei asemenea stări de lucruri este 
pe deplin posibilă, un rol deosebit 
revenind pe această linie controlului 
bancar și a celui efectuat de com
partimentul de resort al bazelor ju
dețene de aprovizionare tehnico- 
materială, in special prin întărirea 
laturii sale preventive. De asemenea, 
organele de conducere colectivă ale 
întreprinderilor au datoria să .înțe
leagă mai profund și mai exact sen
sul răspunderii pe care o au in ca
litate de gestionari ai unei părți a 
avuției întregii societăți și să acțio
neze in deplin consens cu această 
calitate.

Investigațiile efectuate tn mat 
multe unități economice ne-au per
mis constatarea că una din cauzele 
cele mai importante generatoare de 
imobilizări în materii prime și pro
ducție neterminată o reprezintă 
dezasortarea materialelor, aprovizio
narea defectuoasă, datorată unor 
furnizori care nu iși îndeplinesc in
tegral și la timp obligațiile asumate 
prin contracte. Citeodată se ajunge 

■ la situații cu ■ totul, anormale : unele 
întreprinderi contractează, produse 
pentru care nu au asigurate baza de 

arta tn dezvoltarea societății, in con
strucția socialismului. în promovarea 
prieteniei și păcii intre popoare. In
diferent de modalitățile artistice de 
exprimare, creația artistică trebuie 
■să slujească poporul, cauza nobilă a 
păcii si prieteniei.

Luindu-și un călduros rămas bun 
de la cei prezenți, conducătorul 
partidului și statului nostru a semnat 
in Cartea de onoare a expoziției.

materii prime și — măi grav chiar 
-- nici măcar capacitatea de pro
ducție ! Urmarea ? Începe un „joc" 
profund dăunător și.:, foarte, costisi
tor : se întocmesc „minute", „grafi
ce fie eșalonare a livrărilor-' și altele 
asemenea, m contradicție flagrantă 
cu. contractele Încheiate (să preci
zăm : documente care genereză obli
gații patrimoniale, conform legii). 
Astfel se formează un intreg ..lanț" 
de dereglări in circuitul productiv, 
o serie de unități fiind puse in si
tuația de a nu-și finaliza producția, 
uneori din cauza unor componente 
cu o valoare cu totul neînsemnată, 
dar care produc imobilizări extrem 
de mari. Fără indoîală, asemenea si
tuații nu ar fi posibile dacă fiecare 
unitate economică ar contracta numai 
atit cit poate executa și ar executa 
tot ceea ce a contractat, cu respecta
rea integrală a sortimentelor prevăzu
te. Nu mai puțin importantă este Insă 
și perfecționarea sistemului informa
țional economic, astfel incit să de
vină posibilă redistribuirea operativă 

(Continuare in pag. a V-a)

MOSCOVA 6 (Agerpres). — Tova
rășul Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, a primit, vineri, 6 
noiembrie, pe Mohamed Cherif Mes
saadia, membru al Biroului Politic, 
secretar coordonator al Secretariatu
lui Permanent al C.C. al Partidului 
Frontul Național de Eliberare din 
Algeria.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
i-au fost transmise, cu acest prilej, 
un salut prietenesc și cele mai cor
diale urări din partea secretarului 
general al Partidului Frontul Națio
nal de Eliberare, președintele Repu
blicii Algeriene Democratice și 
Populare, Chadli Bendjedid.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a transmis, la rindul 
său, conducătorului partidului și sta
tului algerian un salut călduros și 
cele mai bune urări.

La a 70-a aniversare a Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie

Tovarășului MIHAIL SERGHEEVICI GORBACIOV
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice

Tovarășului ANDREI ANDREEVICI GROMÎKO
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste

Tovarășului NIKOLAI IVANOVICI RÎJKOV
Președintele Consiliului de Miniștri al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste 

MOSCOVA
Dragi tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist 

Român. Consiliului de Stat, Guvernului Republicii Socia
liste România, al- poporului român și al nostril personal, 
ne face o deosebită plăcere să vă adresăm dumneavoastră. 
Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, Prezidiului Sovietului Suprem și Consiliului 
de Miniștri ale U.R.S.S., popoarelor sovietice frățești un 
cald salut prietenesc și cele mai cordiale felicitări cu 
prilejul celei de-a 70-a aniversări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie.

înfăptuită prin lupta eroică a proletariatului și țărăni
mii din Rusia — sub conducerea Partidului Comunist 
creat și condus de Vladimir Ilici Lenin —. Revoluția So
cialistă din Octombrie a pus bazele edificării primului 
stat socialist din lume, a dat un puternic impuls forțelor 
progresiste de pretutindeni în realizarea aspirațiilor de 
eliberare socială și națională a popoarelor.

Comuniștii, întregul popor român dau o înaltă apreciere 
realizărilor remarcabile obținute de oamenii muncit so
vietici, sub conducerea Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, In cele șapte decenii care au trecut de la vic
toria Revoluției Socialiste din Octombrie, in dezvoltarea 
economiei, culturii, științei și tehnicii, contribuției de 
seamă a Uniunii Sovietice la lupta pentru apărarea păcii, 
pentru înfăptuirea dezarmării și statornicirea unui climat 
de largă colaborare în lume.

Aniversarea Marii Revoluții Socialiste din Octombrie 
ne oferă plăcutul prilej de a evoca cu satisfacție evoluția 
relațiilor de prietenie și solidaritate militantă, cu înde

lungate și bogate tradiții în trecutul de luptă al popoare
lor noastre, care in anii edificării socialismului au fost ri
dicate pe o treaptă nouă, superioară.

Ne exprimăm ferma convingere că. acționînd împreună 
în conformitate cu înțelegerile realizate cu prilejul con
vorbirilor noastre de la București, din mai 1987, relațiile 
dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice, dintre Republica Socialistă România și 
Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste se vor intărl și 
amplifica și in viitor, in spiritul Tratatului de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală, pe baza principiilor so
cialismului, ale deplinei egalități în drepturi, respectului 
independenței' și suveranității naționale, neamestecului in 
treburile interne, avantajului reciproc și solidarității in
ternaționale, în interesul și spre binele poporului român 
și popoarelor sovietice, al cauzei socialismului, progresu
lui și păcii.

La cea de-a 70-a aniversare a Marii Revoluții Socialist® 
din Octombrie, vă adresăm dumneavoastră. Comitetului 
Central al Partidului Comunist, al Uniunii Sovietice, Pre
zidiului Sovietului Suprem, Consiliului de Miniștri, comu
niștilor, tuturor oamenilor muncii din țara vecină și prie
tenă cele mai sincere și cordiale urări de noi și tot mai 
mari succese în înfăptuirea cu succes a istoricelor hotăriri 
ale celui de-al XXVII-lea Congres al P.C.U.S., în măreața 
operă de edificare a societății socialiste dezvoltate și a 
comunismului în Uniunea Sovietică, în lupta pentru în
făptuirea nobilelor idealuri de pace, securitate și de rod
nică colaborare între popoarele din întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

CONSTANTIN DĂSCĂLESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Astăzi, popoarele Uniunii Sovie
tice, forțele revoluționare și pro
gresiste din întreaga lume sărbăto
resc împlinirea a șapte decenii de 
Ia triumful Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, eveniment care, 
prin profundele sale semnificații și 
prin înrîurirea covîrșitoare pe care 
a exercitat-o asupra cursului vieții 
internaționale, ore o însemnătate 
istorică mondială.

Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie a descătușat uriașele 
energii revoluționare ale maselor 
populare, a potențat capacitatea 
lor de creație istorică, atestînd cu 
forța de netăgăduit a faptelor că 
opțiunea pentru socialism reprezin
tă singura alternativă in lupta pen
tru lichidarea, intr-un răstimp isto
ricește scurt, a răminerii in urmă, 
pentru accelerarea progresului și 
dezvoltării multilaterale □ popoare
lor, pentru împlinirea celor mai 
scumpe aspirații și năzuințe ale a- 
cestora.

in cei șaptezeci de ani care au 
trecut de la victoria Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie - 
înfăptuită sub conducerea parti
dului comunist făurit de lemnpo
poarele sovietice au străbătut un 
drum lung, marcat de impresionan
te realizări. Uniunea Sovieti
că s-o transformat intr-o mare 
putere industrială, dovedind uriașa 
forță a muncii libere, elibe
rate de orice exploatare și asupri
re, o conștiinței participării Io o 
mare cauză istorică. Profunde mu
tații In viața popoarelor sovietice 
au produs colectivizarea agricultu
rii, lichidarea analfabetismului și 
făurirea culturii revoluționare, so
cialiste, soluționarea problemei na
ționale. O puternică validare a a- 
tașamentului oamenilor sovietici la 
valorile noii orinduiri, a voinței lor 
de a opăra cuceririle revoluționare 
a reprezentat-o asprul examen al 
perioadei Marelui Război pentru 
Apărarea Patriei.

In timpul întrevederii au fost evo
cate relațiile de prietenie și colabo
rare statornicite intre Partidul Co
munist Român și Partidul Frontul 
Național de Eliberare din Algeria, 
relevindu-se contribuția acestora la 
dezvoltarea continuă a conlucrării 
dintre cele două țări și popoare. A 
fost exprimată dorința de a se ac
ționa pentru extinderea și diversifi
carea raporturilor româno-algeriene, 
pentru intensificarea cooperării bila
terale, pe plan economic, tehnico- 
științific și tn alte domenii de In
teres comun.

In timpul convorbirii au fost, de 
asemenea, abordate probleme actuale 
ale vieții internaționale, îndeosebi 
cele referitoare la situația din 
Orientul Mijlociu. In acest cadru, to
varășul Nicolae Ceaușescu a reafir
mat poziția partidului și statului

In perioada postbelică, prin mun
ca eroică a oamenilor sovietici au 
fost vindecate intr-o perioadă 
scurtă rănile războiului, au fost ob
ținute mari succese în sporirea a- 
vuției naționale, în dezvoltarea 
multilaterală o Uniunii Sovietice, in 
creșterea volumului producției in
dustriale și agricole, in înflorirea 
științei și tehnicii, învățământului și 
culturii, în ridicarea nivelului de 
trai material și spiritual al po
porului.

In actuala etapă, popoarele so
vietice sint angajate cu întreaga 
lor energie în înfăptuirea hotărîri- 
lor și obiectivelor stabilite de Con
gresul al XXVII-lea al P.C.U.S., a 
sarcinii strategice privind accele
rarea dezvoltării economico-sociale, 
a liniei spre înnoirea socialismului.

Pe plan internațional, Uniunea 
Sovietica desfășoară o vastă și in
tensă activitate politico-diplomati- 
că pentru ca marile probleme care 
frămintă contemporaneitatea să-și 
afle rezolvări in consens cu spe
ranțele de pace și progres ale po
poarelor.

Partidul Comunist Român, po
porul nostru dau o înaltă apreciere 
activității multilaterale pe care o 
desfășoară oamenii sovietici pentru 
îndeplinirea hotărîrilor Congresului 
al XXVII-I ea, nutresc convingerea 
că înfăptuirea lor va consolida și 
mai puternic realizările obținute 
pînă acum, asîgurînd ridicarea U- 
niunii Sovietice pe noi culmi de 
progres și civilizație,

jubileul marelui Octombrie re
prezintă un fericit prilej de evocare 
a legăturilor, cu adinei rădăcini is
torice, de prietenie și colaborare 
dintre portidele și popoarele noas
tre, legături care se întemeiază 
trainic pe principiile socialismului 
științific, ale deplinei . egalități in 
drepturi, respectului ■ independenței 
și suveranității naționale, neames

nostru privind realizarea unei păci 
juste si durabile în Orientul Mijlo
ciu. pe baza retragerii Israelului din 
teritoriile arabe ocupate, asigurării 
dreptului poporului palestinian la 
crearea unui stat autonom, indepen
dent. soluționarea pe calea tratati
velor a tuturor acestor probleme în 
cadrul unei conferințe internaționale, 
sub egida O.N.U.. cu participarea tu
turor părților interesate, inclusiv a 
O.E.P. și Israelului.

A fost subliniată, de asemenea, 
necesitatea rezolvării pe cale politi
că, prin tratative, a tuturor stărilor 
de conflict, in interesul popoarelor, 
progresului lor economic și social, 
al păcii. înțelegerii și colaborării in
ternaționale.

La primire a participat tovarășul 
Ion Stoian. membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.

tecului în treburile interne și avan
tajului reciproc, ale solidarității și 
întrajutorării tovărășești.

Rolul hotărîtor în amplificarea și 
odtncirea acestor raporturi îl au 
legăturile de prietenie și solidari
tate dintre P.C.R. și P.C.U.S., întîl- 
nirile Ia cel mai înalt nivel. In acest 
context, se impun prin însemnăta
tea lor deosebită convorbirile des
fășurate cu prilejul vizitelor între
prinse de secretarul general al 
P.C.R., președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, în 
Uniunea Sovietică, al vizitei oficiale 
de prietenie a secretarului general 
al C.C. al P.C.U.S., Mihail Gor- 
baciov, din mai 1987, in România, 
co și recenta iritîlnire de la Mos
cova dintre secretarul general al 
Partidului Comunist Român și se
cretarul general al C.C. ol P.C.U.S. 
Realizarea înțelegerilor convenite 
cu aceste prilejuri va întări și mai 
mult conlucrarea și solidaritatea 
dintre cele două țâri și popoare, 
in folosul reciproc, al creșterii pres
tigiului socialismului în întreaga 
lume.

Cu prilejul celei de-a 70-a aniver
sari a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, comuniștii, toți oamenii 
muncii din țara noastră adresează 
comuniștilor sovietici, popoarelor 
U.R.S.S. cele mai calde felicitări, 
urarea de a obține noi și tot mai 
mari succese în îndeplinirea măre
țelor obiective stabilite de Congre
sul al XXVII-lea al P.C.U.S., pentru 
mersul inainte spre comunism al 
Uniunii Sovietice, pentru dezvolta
rea continuă a țării pe calea 
progresului și civilizației, dind, tot
odată, glas convingerii că relațiile 
de prietenie, solidaritate și colabora
re dintre cele două popoare sa vor 
amplifica și întări necontenit spre 
binele operei de construcția socia
listă din cele două țări, ol cauzei 
generale a socialismului și păcii in 
întreaga lume.
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„Realizările dobîndite în acești ani demonstrează cu putere su
perioritatea orînduirii noastre socialiste, sînt rezultatul eforturilor 
eroice ale clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității, ale tuturor 
oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, care, sub condu
cerea clarvăzătoare a partidului, acționează cu abnegație și elan re
voluționar pentru înfăptuirea politicii Partidului Comunist Român".

(DIN APELUL FRONTULUI DEMOCRAȚIEI Șl UNITĂȚII SOCIALISTE)
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A

ÎNTÎLNIRILE DINTRE ALEGĂTORI SI CANDIDAȚI
'R  9

Sub semnul înaltelor răspunderi civice pentru
progresul necontenit al localităților

Hărnicia oamenilor
la baza înfloririi comunei

întilnirea alegătorilor din circum
scripția electorală nr. 5 a comunei 
Afumați, sectorul agricol Ilfov, cu 
candidații lor Nicolae Zăvoreanu și 
Marin Burlăcioiu a inceput spre sea
ră. De ce spre seară 7 „Pentru că 
ziua sintem pe cimp. încheiem ulti
mele lucrări de toamnă" — ne răs
punde unul din alegători. Iar in cu- 
vîntul lor, vorbitorii au început tot 
cu munca cimpului. Au vorbit despre 
producțiile cooperativei agricole, ale 
întreprinderii agricole de stat și a- 
șociației economice intercooperatiste 
pentru creșterea păsărilor, ale fer
melor legumicole și pomicole specia
lizate de pe teritoriul comunei. Mă
sura hărniciei cooperatorilor se vede 
în nivelul recoltelor — peste 6 400 
kg grîu, 7 200 kg orz și 3 620 kg 
floarea-soarelui în cooperativa agri
colă. reprezentînd, cum s-a spus, un 
bun punct de plecare pentru rezulta
te superioare in viitor. într-adevăr, 
bilanțul ultimilor doi ani și jumăta
te este bogat în înfăptuiri. Valoarea 
totală a producției agricole din uni
tățile comunei a crescut la peste trei 
sute de milioane de lei, iar valoarea 
producției din mica industrie și sfera 
serviciilor va atinge 
sută milioane de lei. 
economică a comunei, 
tîlnirea cu alegătorii, 
melia trainică pentru 
celor peste șapte mii de 
ai ei.

— Creșterea recoltelor, 
zarea fermelor zootehnice, 
făptuirile pe plan edilitar-gospodâ- 
resc încorporează munca tuturor lo
cuitorilor. spunea alegătorul Iordan 
Ion. Dar trebuie s& ne jiutodepășim, 
să facem mai mult, răspunzînd -che
mărilor cuprinse în Apelul Frontului 
Democrației si Unității Socialiste. 
Apel care ni se adresează și nouă. 
Hărnicia gospodarilor din Afumați 
se vede și in chipul localității. Nu
mai in acest an s-au amenajat patru 
km de trotuare, s-a construit un bloc 
cu 12 apartamente, cu magazine la 
parter, iar în citeva luni va fi dat 
în folosință complexul comercial. 
Asta e doar începutul urbanizării, 
pentru că, încă din viitoarea legisla
tură, vor fi construite șase sute de

în acest an o 
Tocmai forța 
evocată in în- 
constituie te- 
prosperitatea 

locuitori

moderni- 
ca și în-

apartamente. treptele urbanizării ur- 
mind să fie parcurse concomitent cu 
dezvoltarea puternică a producției 
agroindustriale.

— Bunăstarea noastră depinde de 
munca noastră — spunea coopera- 
toarea Petre Margareta. Este bine că 
am încheiat mai de mult recoltarea 
porumbului, că am strîns și pus la 
adăpost recolta acestui an. Iar pentru 
viitoarea recoltă e foarte important 
că am reușit să însămințăm griul 
și orzul înaintea ploilor.

Dezbaterile s-au referit și Ia obiec
tive de real interes și de largă per
spectivă. cum este cel privitor la 
întinerirea satului.

— Dacă vorbim despre viitor, și e 
bine s-o facem mai des, să ne 
gindim că viitorul nostru îl re
prezintă copiii — a ținut să spună 
alegătoarea Măndița Cristescu. în 
comună sînt 220 mame care au 
între trei și . cinci copii fiecare. 
Pentru acestea și pentru celelalte 
mame cu copil mici propun ca. in 
perioada campaniilor agricole, creșa 
să funcționeze cu program prelungit. 
Dar tot atit de Importantă e și acti
vitatea de formare a-acestei tinereți 
a comunei in munca pentru edifica
rea comunei. Avem profesii ce-i aș
teaptă pe copiii și tinerii noștri pen
tru care nu trebuie să meargă in 
oraș : mecanizator, electrician și 
atîtea altele.

în dialogul dintre candidați și ale
gători au fost formulate și alte pro
puneri de interes cetățenesc care ur
mează să fie înfăptuite. „Este bine 
că avem 15 profiluri de servicii 
pentru populație. Dar e nevoie 
de mai. multe. . Bunăoară, ar fi 
de mare utilitate construirea unor 
instalații de biogaz, model de urmat 
pentru gospodarii care cresc anima
le" — spunea alegătorul Tudor 
Gheorghe.

întilnirea a prilejuit, de altfel. în
tocmirea unui adevărat plan de ac
țiune. in care fiecare cetățean al co
munei își află locul. Este o adevărată 
schiță a agendei de lucru a viitoru
lui consiliu popular. Și a tuturor gos
podarilor acestei așezări.

B. CONSTANTIN

sit pe loc soluția. Ca de exemplu 
cele care privesc ridicarea molozului 
din jurul unor blocuri noi și ame
najarea spațiilor dintre ele.

..De ce să apelăm la diferite foruri 
să ne facă nouă curățenie în propria 
casă 7 — se întreba alegătorul Ște
fan Rădulescu. Dacă vrem să vedem 
cum se acționează gospodărește, să 
mergem în schimb de experiență la 
asociația de locatari „Rovine", 
să punem umărul la treabă ca 
Să extindem realizările lor la 
Iul întregii circumscripții".

Un „amănunt" semnificativ :
Unul dintre vorbitori n-a folosit ex
presia „să se facă", ci „să facem". 
„Așa cum procedăm și în producție, 
spunea unul din ei. Claudiu Mihai, 
om al muncii la „Electroputere": Ce 
fel de muncitor ar fi acela care ar 
aștepta să vină altul să lucreze în 
locul lui 7 Noi. cei de la „Electro
putere",. ne angajăm să ne prezentăm 
la alegeri cu noi realizări prin care să 
cinstim Conferința Națională a parti
dului. precum și a 40-a aniversare a 
proclamării Republicii. Iar locatarii 
cartierului nostru sînt cetățeni mun
citori". ,

apoi 
și ei. 
nive-

nici

Nicolae BABALĂU 
corespondentul „Scinteii

Dialog fructuos 
într-o nouă

circumscripție
electorală

Ia 
în

fciTITORII NOȘTRI - CORESPONDENȚII NOȘTRI

Propuneri valoroase, hotărîre 
fermă pentru înfăptuirea lor
Circumscripția electorală nr. 20 

din municipiul Craiova este ampla
sată intr-un perimetru urbanistic 
reprezentativ pentru uriașele trans
formări economice, sociale și edili- 
tar-gospodărești ce au avut loc in 
ultimele două decenii pe străvechile 
și mereu întineritele meleaguri cra- 
iovene. în această zonă de est a ora
șului a fost edificată o vastă plat
formă industrială — una dintre cele 
mai mari și moderne din întreaga 
țară, unde lucrează aproape 35 000 
de oameni ai muncii. Cîți existau în 
anul 1970 în întregul municipiu. Tot 
pe raza acestei circumscripții elec
torale se află' importante edificii de 
Invățămint — facultățile de electro
tehnică și mecanică, de cultură — 
Clubul muncitoresc al sindicatelor 
„Electroputere" : de sănătate — Spi
talul clinic nr. 3 și altele.

Așa cum au subliniat și numeroși 
participant! la întilnirea cu candida- 
ții propuși în această circumscripție. 
Ion Bălăcescu și Eugen Bârbulescu 
— oameni ai muncii Ia „Electropu
tere" — la toate aceste realizări se 
adaugă împlinirile ultimei legislaturi, 
Intre care noile ansambluri urbanis-

tice ce au schimbat înfățișarea „pe
riferică" a zonei de est a Craiovei.

Toți cei care au luat cuvintul și-au 
afirmat hotărirea de a contribui, ală
turi de deputatul ce va fl ales, la 
mai buna desfășurare a activității 
economice In întreprinderile unde 
lucrează, la continua înflorire a zo
nei in care locuiesc.

— în cartierul Lăpuș-Argeș, unde 
s-au mutat in case noi, confortabile 
oameni ai muncii de pe platforma 
de est, s-au înălțat multe blocuri, cu 
spatii comerciale și prestatoare de 
servicii la parter. Propun viitorului 
deputat să supună atenției consiliu
lui popular posibilitatea construirii 
aici a unei piețe agroalimentare. Mă 
angajez, în numele locuitorilor din 
cartier, să contribuim prin muncă 
patriotică la amenajarea ei — a spus 
alegătorul Paul Ciurez.

— Eu propun ca nbi, locuitorii cir
cumscripției, în frunte cu deputatul 
ce va fl ales șl cu sprijinul I.J.G.C.L., 
să modernizăm străzile Girlești și 
Drumul Ungurenilor, precum și tro
tuarele din cartier, a adăugat alegă
torul Petre Mureșan.

Au fost și probleme care și-au gă-

l

Mulți dintre cetățenii prezehți 
întilnirea cu candidații F.D.U.S. 
alegerile de la 15 noiembrie se ve
deau pentru prima dată într-o ase
menea întrunire. Erau oameni ai 
muncii de la întreprinderea meca
nică, întreprinderea de confecții, 
întreprinderea de postav „Proleta
rul" și de la alte unități din zona 
de est a municipiului Bacău. Cu 
toții Insă locuiau în circumscripția 
electorală municipală nr. 6, o cir
cumscripție nouă, intr-un cartier 
nou al orașului — Bistrița-Lac.

Și dacă în ajun discutaseră in adu
nările generale ale oamenilor mun
cii din unitățile respective despre 
îndeplinirea planului la producția 
fizică și export pe luna octombrie 
și pe primele 10 luni ale anului, 
propunind măsuri concrete, tehnice 
și organizatorice, pentru realizarea 
sarcinilor ce Ie revin pe lunile no
iembrie șl decembrie, ca și pe anul 
1988. de data aceasta erau chemați 
să chibzuiască ce trebuie, să Între
prindă pentru a gospodări mal bine 
cartierul in care locuiesc, iar cir
cumscripția lor să devină cea mal 
frumoasă din oraș. Dialogul a fost 
rodnic și pentru că cei doi candi
dați în alegerile de deputați sînt in
gineri constructori în cadrul Trustu
lui antrepriză generală de construc- 
ții-montaj 
Sion și Ion 
incă de pe 
blocurile in

=r Ne amintim cu toții că la ale-

gerile precedente cartierul nostru 
era un șantier abia inceput — spu
nea Florica Popa, muncitoare la 
întreprinderea de postav „Proleta
rul". Acum, lucrările sint» pe sfirși- 
te. S-au înălțat blocuri de locuințe, 
noi și frumoase, magazine, 
de servire, au apărut dotări 
re modeme.

Iar acesta nu este singurul 
blu de locuințe înălțat in . ........
ani in Bacău. Cartierele Ștefan cel 
Mare. Republicii. George Bacovia 
sint recent apărute pe harta muni
cipiului. Adăugîndu-se celor existen
te, numărul apartamentelor a ajuns 
la 55 000, din care circa 50 000 con
struite în perioada inaugurată de cel 
de-al IX-lea Congres al partidului. 
Dacă adăugăm la acestea și nume
roasele obiective social-culturale, 
între care spitalul și policlinica, ci
nematografele „Central" șiOrizont", 
sala de concerte „Ateneu", moderna 
stație de cale ferată, sălile de sport 
și celelalte, avem imaginea de astăzi 
a Bacăului modem, înfloritor.

Sint realizări ce au fost evocate 
și la întilnirea Ia care ne referim. 
„Constructorii și-au_făcut datoria — 
spunea Constantin 
este rindul nostru 
să Înfrumusețăm 
locuim și străzile, 
pe strada Florilor ____ . ___
multe grămezi de moloz, iar pe bu
levardul Unirii trotuarele nu au fost 
încă terminate. Eu propun ca, după 
orele de producție, să dăm o mină 
de ajutor consiliului popular muni
cipal și, împreună cu candidații 
noștri, să încheiem aceste lucrări 
pină la ziua alegerilor". Ștefan Pa- 
naite. de pe strada 9 Mai, a propus 
ca. tot in această perioadă, să se 
amenajeze un centru de colectare a 
materialelor refolosibile de la cetă
țeni. „Știm cu toții ce mare accent 
pune conducerea partidului și statu
lui nostj-u pe colectarea și redarea 
in circuitul productiv a tuturor ma
terialelor refolosibile — a spus vor
bitorul. Or. la noi in cartier, avem 
destule asemenea materiale, unele 
rămase in urma constructorilor. Eu 
am găsit și locul unde poate fi ame
najat un asemenea centru de colec- 

. tare".
Dovedindu-se buni gospodari, cel 

prezenți la intilnire nu au scăpat din 
vedere și alte aspecte ale înfrumu
sețării circumscripției lor : repararea 
și văruirea căminelor de nefamiliști 
de pe strada Nufărului, înlăturarea 
molozului rămas în urma construc
țiilor pe străzile Valea Albă și Plev- 
nei, amenajarea unor spații de joa
că și parcaj, modernizarea -„unor 
străzi, crearea de zone verzi, plan
tarea de arbori și arbuști ornamen
tali etc.

Iar fiecare propunere — însoțită 
de angajamentul participării la în 
făptuirea ei.

Gheorghe BALTA 
corespondentul „Scinteii

unități 
edilita-

an șam
ul t im ii

Bejenaru. Acum 
să gospodărim și 
blocurile în care 
Iată, bunăoară, 
au rămas mai

Grijă sporită 
față de mediul 
înconjurător

Muntele Mateiașu, aflat la nord 
de Cîmpulung, este un masiv de 
calcar care de sute de ani a fur
nizat oamenilor piatra de var, 
folosită pină in urmă cu citeva de
cenii numai ca liant in tencuieli și 
pentru văruit.

în anii noștri, prin grija condu
cerii de partid și de stat, a luat 
ființă aici Combinatul de lianți, 
care produce ciment, var praf 
și bulgări, alte produse, va- 
lorificind în mod superior calca
rul de Mateiaș, argila de Muscel 
și gipsul de Boteni. Mii de oameni 
de pe aceste meleaguri și-au însu
șit o nouă meserie, aceea de „ci- 
mentiști". Și dacă in anii de in
ceput își făcuse loc temerea că 
acest combinat va deveni o sursă 
permanentă de poluare, pe par
curs, testîndu-sa noi tehnologii, 
perfecționîndu-se metode moderne 
de purificare, cum ar fi de pildă 
filtrele electrice, emisia de praf si 
alte pulberi a fost tot mai mult 
diminuată.

Am vizitat combinatul recent, 
in cadrul unei comisii centrale și 
județene pentru protecția mediului 
înconjurător. La intrare ne intîm- 
pină un obelisc cu marca „Cimus" 
(Ciment — Cimpulung), ca un arc 
peste timp, spații armonios reali
zate din piatră de calcar, o perdea 
de plopi piramidali inconjurînd 
incinta, toate acestea dind o notă 
de prospețime, frumusețe și incin- 
tare. E plăcut să vezi, in cadrul 
unei unități cu un asemenea spe
cific, spații verzi bine îngrijite, te
renuri cultivate cu zarzavaturi și 
legume, solarii cu roșii, ardei, vi
nete, un eleșteu întins pe citeva 
sute de mp, in care au fost aduși 
2 500 de puieți de crap.

Am rămas plăcut 
vizitind cabinetul 
stomatologic — 
servite de medici 
petenți — sala de 
restaurant, cu o 
poate rivaliza cu
zentative unități de profil. Să nu 
uităm frumoasa sală de documen
tare și ședințe, care beneficiază de 
spații silențioase și funcționale. în 
fiecare sector am întilnit gazete de 
perete, toate la zi și bogate în con
ținut, informarea extinzîndu-se de 
la problemele generale de plan, 
dotare, perfecționare și pînă la 
știri despre campionatele de fot
bal, box, prezentarea noilor cărți 
etc.

Oamenii intră acum in incinta 
combinatului ca intr-o ambianță 
plăcută,.ifitjmă lor, muncesc.cu .pa
siune si tragere de inimă, produ- 
cind tot mai mult ciment pentru, 
diferite șantiere ele tării.’ '•

Ioan DOBRESCU 
Cimpulung-

Eficiența 
creativității 

tehnice
în aceste zile premergătoare 

Conferinței Naționale a partidului, 
la întreprinderea de vagoane din 
Arad se intensifică activitatea de 
creație tehnică în sprijinul produc
ției. Dintr-o discuție cu ing. Acațiu 
Kiss, președintele comisiei ingine
rilor și tehnicienilor din întreprin
dere, am reținut că, în cadrul 
actualei ediții a Festivalului na
țional „Cintarea României", un 
număr de peste 1 280 ingineri, 
muncitori ș.a. și-au propus ca, in 
afara atribuțiilor de serviciu, să 
rezolve 580 de teme ce vizează mai 
buna organizare a fluxurilor de 
fabricație, îmbunătățirea tehnolo
giilor. ridicarea nivelului tehnic și 
calitativ al producției, creșterea 
productivității muncii, reducerea 
costurilor de producție etc. Din 
aceste teme, peste 110 au și fost 
materializate in producție. De men
ționat că un număr de 7 invenții 
și 13 inovații aplicate in producție 
au o eficiență economică pdstcaleu- 
lată în valoare de aproape 27 mili
oane lei.

Pavel CIURDARU
muncitor,
Întreprinderea de vagoane Arad

rilor. Cu o lună în urmă a fost 
blocată și aleea de legătură între 
blocurile 5 D și 3 E, tot de un 
șanț inceput și neterminat.

Venirea toamnei ne face să 
vedem cu mîhnire starea în care a 
ajuns, datorită tergiversării acestor 
lucrări, spațiul verde la care am 
lucrat, cu migală, toți locatarii. 
Cine le dă dreptul acestor lucră
tori, întreprinderii respective să 
prelungească la infinit termenele 
de finalizare a lucrării și să sfi
deze munca noastră 7

Nicolae SOANA
Șoseaua Olteniței nr. 40-44, 
bloc 6 A, ap. 101, București

Al cui e tractorul 
S 108?

cuvînt la faptă

din Bacău — Clement 
Onofrei — cunoscuți lor 
vremea cind înălțau 
care locuiesc astăzi.

P. S. -Aflăm L,că a doua zi, chiar 
după adunare,'-cetățenii din această 
nouă circumscripție, în frunte cu 
candidați! lor, au și pornit la treabă 
pentru a înfăptui cele propuse la 
întrunirea electorală. Drumul de la 
propunere la faptă a durat doar... 
o zi 1

impresionați 
medical și cel 

bine dotate și 
tineri, dar com- 
mese a cantinei- 
bucătărie cave 
cele mai nepre-

Pe tot drumul — începînd de la 
„Șantierul electromontaj" din 
Cîrbești și pînă la Turceni. trecă
torul nu vede altceva decît fier 
vechi aruncat pe cimp. Tone în
tregi de fier care. in paranteză 
fiind spus, nu așteaptă altceva 
decit să fie recuperat.

în urmă cu vreo patru ani, In 
stația C.F.R. Cîrbești a fost adus 
și un tractor. El a fost adus in 
stație spre a fi trimis la Cimpina 
pentru reparații, dar nu se știe 
de ce a rămas pe loc timp de 
1 460 de zile, cite încap în patru 
ani. expus ploilor, ninsorilor și 
altor intemperii.

Tractorul cu numărul S 108, ca 
orice obiect neînsuflețit, rabdă și 
așteaptă. Oare proprietarii lui sînt 
și ei neinsuflețiți 7 Cită răbdare or 
fi avind dacă timp de patru ani 
n-au dat nici-un semn de viață 7 
Și oare ce fel de simț gospodă
resc există în localitățile din jurul 
stației ferate, care nu-și fac planul 
la colectarea fierului vechi mo- 
tivind că n-au de unde colecta, în 
timp ce fierul vechi ruginește la 
doi pași de localitățile lor 7

Nicolae TRISTU 
muncitor,
comuna Scoarța, satul Budieni - 
Gorj

Unii fac, 
alții desfac

Pe la începutul verii, o echipă 
de lucrători a poposit pe Șoseaua 
Olteniței nr. 40—44 pentru a supa 
șanțuri și a instala citeva cabluri 
subterane chiar pe trotuar. Nu 
știm dacă proiectul prevedea mai 
multe intervenții, dar trotuarul 
nostru a fost desfundat de două 
ori intr-un an. Vă imaginați cum 
arată porțiunea respectivă de 
trotuar 7 Numai mormane de 
pămint cu bitum. Din această 
cauză, pietonii au făcut cale bătută 
pe spațiile verzi din jurul blocu-

• Recent, sub genericul „Borca —• plai de legendă și rodnice 
împliniri", a avut loc o manifestare cultural-artistică la reușita că
reia și-au adus contribuția formații artistice laureate ale Festivalului 
național „Cintarea României", atit din localitate, cit și din împrejurimi : 
Farcașa, Poiana Teiului, Grințieș, Ceahlău, Hangu, Pipirig. Cu acest 
prilej au fost organizate expoziții zootehnice și de artizanat specifice 
unor zone ale județului Neamț, expoziții de unelte agricole, de produse 
de stină, plante medicinale, trofee vinătoreștl etc. Celor mai buni cres
cători de animale din comună și fruntașilor in acțiunea de contractare 
și predare a produselor la fondul de stat li s-au inminat premii. (Gheor
ghe Irimia, profesori • Podul... subacvatic. în aval de noul pod peste 
Olt, ce leagă municipiul Rm. Vîlcea de comuna Goranu, se află „bine 
camuflat" în apele rîului vechiul pod de fier, dezafectat cu cițiva ani 
in urmă. Oare nu-i păcat ca zeci, poate sute de tone de metal să se 
irosească ruginind 7 (Toma Chisăroiu. Rm. Vîlcea) • Unde-s refugiile 7 
Este întrebarea pe care și-o pun mii de cetățeni, care, de citeva zile, 
aleargă dintr-un loc la altul pentru a găsi noile refugii de tramvai de 
pe strada Emil Bodnaraș. După fixarea inițială a amplasamentelor, 
I.T.B.-ul a betonat și inconjurat cu borduri aceste refugii, dar... peste 
citeva nopți a decis să le mute. Și... nu este unicul caz. Alți bani, alte 
materiale, altă muncă. Nu se putea decide din capul locului 7 (M. Du
mitru. strada Emil Bodnaraș nr. 27, București) • Tirg de toamnă al 
meșteșugarilor. Orgânizat în municipiul Botoșani, cooperativele mește
șugărești din județ expun un bogat și variat sortiment de țesături, tri
cotaje, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii, articole din lemn 

... și metal. în piața centrală a orașului, gazda actualului tirg, iși dau 
intilnire exponate ale meșteșugarilor de aici cu ale celor din Dorohoi, 
Sâveni. Darabani, cu toate dovedind talentul și măiestria meșteșugarilor 
din județ. (lamșec Frânt, corespondent voluntar, Botoșani) • Prin halta 
C.F.R. din comuna Erbiceni. județul Iași, ar mai trebui să treacă și 
zugravii. De peste un deceniu clădirea respectivă n-a mai fost văruită ; 
la fel ferestrele și ușile n-au mai fost vopsite. (loan Alistar, profesor).

Construcții noi in orașul rlîrlâu, județul lași

Circumscripția elec
torală nr. 3 din ora
șul Huși. Intilnire in
tre alegători .si candi
data in alegerile de 
deputati de la 15 no
iembrie. Baza 
tiilor — bogatul 
al legislaturii 
încheie, ca si al 
de mari împliniri 
au făcut din „orașul 
dintre vii" 3 localita
te nu numai pitoreas
că, ci și in plină 
florîre economică 
edilitară. Noile 
tăti economice —înăl
țate prin grila parti
dului de dezvoltare a 
tuturor localităților — 
au dat vigoare vechiu
lui tirg. racordindu-l 
la ritmurile înalte ale 
întregii țări. Iar dacă 
astăzi Hușiul este o 
așezare modernă ce-și 
merită titlul de urbe, 
aceasta se datore-.te 
fără îndoială șl conlu
crării strîrlse dinț- 
cons'llul popular 'oră
șenesc S‘ cetite- . 
transpunerii in faptă 
de către cetățeni a 
propriilor propuneri. 
Să exemplificăm. La 
precedentele alegeri, 
cetățeanul Dumitru 
Bahnaru a făcut o va
loroasă propunere. în-

discu- 
bilanț 
ce se 
anilor 

ce

in
și 

uni-

sușită in unanimitate 
de către alegători. 
„Zona centrală a ora
șului, spunea el atunci, 
prinde tot mai . mult 
contur. Ți-i mai mare 
dragul 
sau să 
piața 
vedem

să locuiești aici 
o privești. Insă 
atjroalimentară, 

cu totii. nu

Instantanee
electorale

este deloc la înălțimea 
noului cartier. Propun 
de aceea ca. prin 
munca noastră. cu 
sprijinul primăriei si 
al deputatului care va 
fi ales, să dezvoltăm 
și sd înnoim și acest 
obiectiv social".

Așa cum s-a hotărit 
atunci, așa s-a si 
făcut. S-a curățat te
renul, s-au făcut să
păturile necesare, s-au 
recuperat materiale 
refolosibile. s-a sudat 
si vopsit. Cu contri
buția fiecărui cetă
țean, in mai puțin de 
patru luni piața a

fost gata, la nivelul 
construcțiilor din jur. 
Valoarea totală a lu
crărilor — 1,7 milioa
ne lei, din care a- 
proape trei sferturi 
reprezintă munca pa
triotică a cetățeni
lor. îndeosebi a celor 
din circumscripția e- 
lectorală nr. 3 (în care 
are loc întilnirea) și a 
altor oameni ai muncii 
de la întreprinderea 
de utilaj complex. în
treprinderea „Hușana" 
ș.a. Tot in interva
lul acestei legislaturi 
s-au amenajat noul 
stadion al orașului, 
parcul „1 Mai" și mul
te alte obiective de 
interes obștesc.

Împlinirile prezen
tului sint astfel teme
lia cea mai trainică a 
proiectelor de viitor, 
împliniri care. așa 
cum se sublinia în cu
vintul alegătorilor si 
al celor doi candidat 
Gheorghe Hristea si 
Ștefan 
trebuie 
guranță 
cate.
Petru___
corespondentul 
„Scinteii"

Macovei, pol. 
si vor fi cu si- 
mult amplifi-

NECULA

Lărgirea gamei de servicii pres
tate pentru populație, dar mai ales 
promptitudinea și calitatea acestora 
reprezintă cerințe de cel mai larg 
interes social. în repetate rînduri 
subliniate de conducerea partidului. 
Cum se achită de aceste îndatoriri 
unitățile cooperației meșteșugărești 
din municipiul Brăila 7

UNDE SÎNT AMPLASATE UNI
TĂȚILE ? „în programul de extin
dere și diversificare a serviciilor că
tre populație — după cum ne infor
mează președintele Uniunii județene 
Brăila a cooperativelor meșteșugă
rești, Ion Mihaiu — pentru acest 
cincinal au fost prevăzute 360 pro
filuri de servicii ce trebuie asigurate 
prin unități specializate". Un aspect 
foarte important al asigurării efi
cienței și bunei funcționări a aces
tor unități il constituie amplasarea 
lor cit mai aproape de domiciliile 
cetățenilor, repartizarea lor judi
cioasă pe cartiere, zone și mari ar
tere de circulație. Din acest punct 
de vedere, al amplasării unor unități 
de prestări servicii. în municipiul 
Brăila sînt încă multe , probleme ne
soluționate pînă #Ia capăt. Ne refe
rim îndeosebi la aglomerarea și con
centrarea unor unități de același 
profil în același perimetru, adică in 
vecinătate, pe aceeași stradă și. în 
consecință, la numărul insuficient al 
altora, îndeosebi în noile cartiere.

Este clar, eficiența activității a- 
cestor unități se diminuează prin- 
tr-o irațională amplasare. Un lucru 
este cert : dezvoltarea și amplasarea 
unităților prestatoare de servicii că
tre populație trebuie mai bine core
late și coordonate de către consiliul 
popular municipal. Cu atit mai mult, 
cu cit acestea aparțin unor uniuni 
sau Întreprinderi diferite — U.J.C.M.. 
UJECOOP, I.J.P.I.P.S.. I.J.G.C.L.,
fiecare cu forul său de resort, dar 
toate funcționind pe același teritoriu, 
gospodărit de același organism : 
consiliul popular municipal.

MESERIAȘUL LA DISPOZIȚIA 
POPULAȚIEI ȘI NU INVERS. Se 
știe : calitatea și promptitudinea 
serviciilor depind în cea mai 
mare măsură de meseriași, de 
competenta lor. de pregătirea și ati
tudinea față de propria muncă, de 
respectul și solicitudinea acestora 

■ față de clienți. Din păcate, acest a-

devăr atit de cunoscut este ignorat 
in unele unități prestatoare de ser
vicii din Brăila. Am întîlnit situații 
paradoxale, cînd meseriașii din uni
tăți cu același profil — reparații, zu
grăveli și faianțări locuințe — din 
cadrul cooperativei „Prestarea", ma
nifestă atitudini radical diferite față 
de cetățenii care apelează la servi
ciile lor. Iată o asemenea situație. 
Cei mai buni meseriași (Ion Băllea-

dintre ei angajînd lucrări particu
lare în timp ce ar trebui să lucreze 
pentru unitate) curg cu duiumul.

Dar, din păcate, de acest aspect 
important care afectează calitatea 
serviciilor cooperativei respective nu 
se ocupă nimeni din conducerea a- 
cesteia. Altfel cum s-ar explica fap
tul că in registrul de control unic al 
unității, din anul 1984 și pînă acum, 
nu găsim decit opt însemnări despre

Cum se explică suprasolicitarea 
unora și ocolirea altora la aceleași 
categorii de lucrări 7 în primul rînd 
este vorba de insăși „concepția" con
ducerii cooperativei „Constructorul" 
privind neglijarea micilor comenzi 
ale populației. „Planul îl facem cu 
lucrările mari" — susține președin
tele cooperativei. Or, pentru cetățean 
o lucrare sau alta este importantă și 
utilă, indifferent de valoarea aces-

Mentalitatea reparațiilor prelungite
nu poate fi „reparată44?

ANCHETA „SCINTEII" ÎN UNITĂȚI MEȘTEȘUGĂREȘTI DIN MUNICIPIUL BRĂILA

nu. Stan Pîrvu. Nicolae Sandru și 
ceilalți din formația nr. 34, condusă 
de maistrul Nicolae Stoian) sint so
licitați nominal de către cetățeni 
pentru lucrări de zugrăvit-faianțare. 
deoarece 11 s-a dus vestea că exe
cută lucrări de calitate, după deviz, 
la termenul stabilit și fără să pre
tindă — așa cum fac alții — „aten
ții" în plus față de tariful legal. Și, 
cum este firesc, formația respectivă 
are o eficiență a muncii superioară : 
productivitatea muncii fiecărui me
seriaș este, in acest an. cu peste 
27 000 lei mai ridicată decit. spre 
exemplu, a celor din formația nr. 82 
(condusă de Stan Nicu). din cadrul 
aceleiași cooperative. Amîndouă for
mațiile execută aceleași categorii de 
lucrări, dar ceea ce le deosebește 
este modul în care înțeleg 
riașii respectivi faptul că ei 
slujba cetățenilor — și nu .
Așa se face că reclamațiile privind 
calitatea lucrărilor și comportarea 
meseriașilor ultimei formații (unii

mese- 
sint in 
invers !

rezultatele controalelor efectuate — 
daci cam două pe an.

O CONCEPȚIE PĂGUBITOARE : 
COMANDA MICA. ATENȚIE MICA, 
în același context al paradoxurilor 
mai amintim o situație tot din do
meniul activităților cooperației pro
filate in lucrări de construcții și re
parații. Responsabilul-gestionar al 
cooperativei „Prestarea" ne declara : 
„Sintem suprasolicitați, facem 
cu greu cerințelor clienților. 
avea nevoie de cel puțin 60 de 
seriași în loc de 34 citi sintem . 
zenți". Și iată ce ne declara preșe
dintele cooperativei „Constructorul". 
(Neculai Dinu), unitate cu același 
profil ca aceea de mai sus: „Numărul 
comenzilor de la populație este foar
te redus, chiar în scădere. Astfel că, 
din cele 5 milioane lei cit reprezin
tă valoarea prestărilor de servicii 
pentru populație, planul a fost rea
lizat pe opt luni în proporție de nu
mai 55,2 la sută".

față 
Am 
me- 
pre-

teia. Iar menirea unităților pres
tatoare de servicii ale cooperative
lor este tocmai aceasta — a satisfa
ce solicitările cetățenilor. Neglijarea 
acestui aspect esențial de către con
ducerea cooperativei are consecințe 
nedorite asupra insăși calității lucră- 

' rilor executate pentru populație de 
către meseriașii cooperativei : lucrări 
de mintuială. tarife ridicate, terme
ne de execuție amînate cu lunile.

LA OBIECTELE DE FOLOSIN
ȚA ÎNDELUNGATA ȘI TIMPUL DE 
REPARAȚIE TREBUIE SA FIE ÎN
DELUNGAT 7 Ne-am interesat care 
este termenul stabilit și cit durează 
în realitate reparațiile la un frigider, 
la o mașină de spălat sau la alt o- 
biect de folosință îndelungată. La un 
frigider, spre exemplu, este de cinci 
zile. în practică, la cooperativa „Me- 
talocasnica". cinci zile se pot „lungi" 
la... cinci săptămîni și. cîteodată, 
chiar la cinci luni ! La unitatea 34, - 
specializată in reparații de Irigi- a

dere. mașini de spălat șl diferite 
alte obiecte electrocasnice. zeci și 
zeci de clienți s-au ales în locul fri
giderelor reparate doar cu promi
siuni repetate pină la agasare incă 
din primăvară : „Aveți răbdare că 
nu trece vara !" Dar vara a trecut ! 
Și se pare că va trece și toamna. Ate
lierul s-a transformat intr-un veri
tabil depozit de frigidere 
de spălat defecte.

Printre frigidere se află 
mașini de spălat aduse de 
timp la reparat, unele de 
an (1), „motivația" 
lipsa pieselor de schimb. Cetățenii 
sint amînați. purtat! pe drumuri. 
„Am trimis un meșter la uzina fur
nizoare din Cugir — ne explică 
șeful unității. Uzina a 
că ne expediază piesele, dar 
s-a ținut de cuvint". Numai 
explicațiile și justificările nu-i 
cetățeanului de nici un folos, 
ales că, așa cum s-a văzut la 
unități prestatoare de servicii, 
puțină imaginație, cu mai multe e- 
forturi au fost produse cu forțe 
proprii unele piese de schimb de 
care era nevoie. Unii conducători da 
Unități preferă insă să preia comen
zile de la cetățeni, să încaseze Con
travaloarea reparațiilor respective, 
iar apoi să stea cu brațele încruci
șate, așteptind pină Ie va veni pe 
tavă fiecare șurubel sau garnitură 
ce le lipsește.

Faptele, situațiile întîlnite în ca
drul raidului nostru in municipiul 
Brăila impun, fără îndoială, o con
cluzie importantă : calitatea el 
promptitudinea serviciilor către 
populație, ca probleme de larg inte
res social, nu pot fl tratate cu lipsă 
de solicitudine, cu indiferență, așa 
cum se mai tntimplă. Ridicarea pe o 
nouă treaptă calitativă a întregii ac
tivități in acest domeniu, satisface
rea solicitărilor justificate ale cetățe
nilor cu maximă exigență și respon
sabilitate sînt cerințe stringente 
relevate în repetate rînduri de con
ducerea partidului și cărora condu
cerea Uniunii județene a coopera
tivelor meșteșugărești și Consiliul 
popular municipal Brăila trebuie 
să le acorde o mult mai mare atenție.

și mașini

și 20 de 
mai mult 

. peste un 
intîrzierii fiind

promis 
nu 
că 

sînt 
Mai 
alte 

cu

C. BOMMOANU
<«•
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ÎN ÎNTÎMPINAREA CONFERINȚEI NAȚIONALE A PARTIDULUI .* w

ADUNĂRILE GENERALE ALE OAMENILOR MUNCII - CADRU OPTIM Printr-o temeinică organizare a muncii, 
pretutindeni să se asigure

DE AFIRMARE A DEMOCRAȚIEI MUNCITOREȘTI REVOLUȚIONARE ÎNCHEIEREA GRABNICĂ A TUTUROR
Din multe puncte de vedere, adu

narea generală a oamenilor muncii 
de la întreprinderea de produse din 
lemn si mobilă București a consti
tuit un adevărat exemplu de dezba
tere realistă, concretă, cu observații 
judicioase și propuneri eficiente 
pentru îndeplinirea in cit mai bune 
condiții a planului pe acest an și 
pregătirea temeinică a producției a- 
nului viitor. Deși in perioada care a 
trecut din acest an unitatea a obți
nut rezultate remarcabile in produc
ție, darea de seamă prezentată în 
fața reprezentanților oamenilor mun
cii a pus accentul îndeosebi pe ace
le elemente perfectibile in organi
zarea internă a producției si a mun-
cii. astfel incit in perioada . urmă
toare să se poată obține indici su
periori in folosirea bazei tehnice din 
dotare, a timpului de lucru, a ma
teriilor prime și materialelor, l-a 
rindul lor. vorbitorii, fură excepție, 
s-au referit lu acțiunile și măsurile 
ce trebuie întreprinse pentru reali
zarea planului la producția fizică și 
export pe acest an, pentru valorifi
carea superioară a masei lemnoase, 
atit de prețioasă la ora actuală.

Oamenii vrednici 
nu au vreme de laude

în condițiile în care colectivul a- 
cestei unități s-a situat lună de lună, 
în perioada care a trecut din acest 
an. pe locul întîi în întrecerea socia
listă pe ramură, dezbaterile din adu
narea generală ar fi putut să fie do
minate de tentatia unor aprecieri 
laudative, meritate desigur, dar care 
nu ar fi contribuit cu nimic la per
fecționarea activității productive în 
continuare. Or. tocmai asigurarea 
progresului calitativ în activitatea 
economică a fost principalul obiec
tiv al adunării generale. Adop- 
fîndu-se in mod deliberat un ase
menea mod de abordare a probleme
lor, faptul că in perioada care a tre
cut din acest an planul la producții 
fizică a fost îndeplinit la toate sor
timentele, că planul la export a fost 
depășit, că practic toți indicate- ? 
rii de eficientă au fost realizați 
a- constituit numai punctul de reper 
de la care a început analiza propriu- 
zisă a activității desfășurate. ..Deși 
sintem fruntași in întrecerea socia
listă. trebuie să avem conștiința că ș, 
nu am atins limita de sus a posibili- ț 
tătilor pe care Ie avem și să fim con- & 
l inși că și în acest an puteam obti-.S 
ne rezultate1 ițiai bune — a arătat -de ¥ 
la bun început tovarășul Iordan Mi- $ 
lanovici. președintele <;opsilîu)ui oa-.-K 
menilor nfimcn — dacă s-at*  fi acor- r 
dat mai multă atenție perfecționării

„Sesiune deschisă" pentru rezolvarea
problemelor majore ale producției

Se spune, și pe bună dreptate, că 
„tonul" dezbaterilor într-o adunare 
generală îl dă darea de seamă. Dacă 
acest important document este ana
litic. dacă el numește direct și fără 
ocolișuri atit rezultatele pozitive, cit 
și neimplinirile unui colectiv, cu 
alte cuvinte dacă promovează un 
spirit de lucru sincer, deschis, aceas
tă orientare devine un fel de „bu
solă" a dezbaterilor, și invers.

Darea de seamă prezentată de con
siliul oamenilor muncii de la între
prinderea de frigidere Găeștl în fața 
adunării generale a făcut parte — 
spre meritul ei — din prima catego
rie. Pentru că ea a propus forului 
suprem al autoconducerii muncito
rești din întreprindere un spirit de 
lucru concret, constructiv, menit să 
evalueze cu exactitate eforturile 
depuse de colectivul de aici pentru 
îndeplinirea sarcinilor de plan pe 
acest an și să contureze, cu aceeași 
exactitate, modul in care trebuie 
acționat pentru indeplinirea prevede
rilor înscrise in planul pe 1988. 
Faptul că darea de seamă a început 
prin prezentarea' a trei tabele ar 
putea să surprindă pe cineva care 
n-a participat la adunarea generală. 
In realitate, acest „început" a dat 
tonul dialogului de lucru. De ce 7 
Pentru că, prin limbajul sobru al 
cifrelor, el a spus tot ce trebuia spus 
înaintea oricăror explicații și comen
tarii. în primul tabel s-a spus, de 
pildă, că în cele 10 luni din acest an 
unitatea și-a îndeplinit și depășit 
toți, dar absolut toți cel 12 indica
tori care definesc structura sarcini
lor de plan. O remarcă specială 
pentru indicatorul export-total la 
care sarcina de plan a fost depășită 
în mod substanțial, cu peste 30 la 
sută. Cel de-al doilea tabel înfățișa 
sarcinile de plan pe trimestrul IV 
1987 — plan anunțat ca îmbunătă
țit de centrală înaintea adunării 
generale și care se prelimina a 
se încheia, datorită majorărilor 
substanțiale de ultimă oră, cu une
le posibile nerealizări. Despre a- 
ceastă situație, in darea de seamă 
s-a spus doar atît : „Rugăm insistent 
a se revedea cifrele de plan transmi
se. care reprezintă o modificare de 
ultim moment a planului, spre a fi 
corelate cu capacitatea de care dis
punem și cu baza materială asigura
tă". Un colectiv fruntaș, cum este cel 
al unității din Găești, nu se sustrage, 
deci, de la efortul în plus, dacă este 
cazul, dar nu poate fi de acord cu 
supraîncărcarea sa cu sarcini care 
n-au fundamentare și care li pot 
compromite poziția de unitate frun
tașă cîștigată, timp de 10 luni, prin 
muncă stăruitoare. Cel de-al treilea 
tabel înfățișa cei 17 indicatori ai pla
nului pe 1988, care și ei prevăd — 
cum e firesc pentru un colectiv 
fruntaș — creșteri importante față de 
acest an.

După informațiile conținute de cele 
trei tabele — care spuneau totul și 
despre cum s-a muncit in această 
unitate și despre cum va trebui să 
se. muncească — n-au mai urmat, așa 
cum se procedează în alte locuri, ex
plicarea și comentarea lor pe toate 
părțile, pe pagini Întregi. într-o sin
gură frază s-a sintetizat totul: 
„Asigurăm organele în drept că ne 

organizăril producției șl a muncii, 
calității lucrărilor executate, folosi
rii integrale a timpului de lucru".

Despre responsabilitatea cu care a 
fost privită activitatea fiecărui sec
tor al întreprinderii, despre măsuri
le prompte luate pentru solutionarea 
unor probleme este concludent ur
mătorul fapt. In adunarea generală, 
atît președintele consiliului oameni
lor muncii de la fabrica de chibri
turi. Sandu Nicolae, cit și directorul 
acesteia. loan Grigoraș, au ridicat o 
problemă deosebit de presantă. Ne- 
liVrarea ritmică a cartonului pentru 

Chiar și într-o unitate 
fruntașă este loc 
pentru mai bine

fișe de către Combinatul de celuloză 
si hirtie din Brăila a făcut ca nume
roase capacități din această unitate 
să nu poată produce. Ce este de fă
cut în această situație ? în adunare 
s-au formulat mai multe propuneri. 
Pină la urmă s-a optat pentru cea 
mai eficientă. Astfel s-a hotărît ca, 
printr-o strînsă cooperare cu cele
lalte unități de pe platformele Giu- 
lești și Militari, cu sprijinul centra
lei de resort, unitatea să realizeze 
alte produse pînă la sosirea cartonu
lui pentru fișe. Numai că... Și aici a 
intervenit directorul unității, ingine
rul Andrei Menhard : ..Este adevă
rat că întîmpinăm dificultăți la fa
brica de chibrituri, dar nu putem ac
cepta să nu ne facem planul la ă- 
cest produs. Cred că stă în puterea 
colectivului nostru să depășească a- 
ceste greutăți. Problema este ca în 
toate celelalte unități să se mun
cească din plin pentru a suplini ne- 
realizările din zilele care ău tre
cut din luna noiembrie la produc
ția de chibrituri, iar în luna urmă
toare cu toții să ne orientăm 
realizarea Integrală a planului 
cest produs de largă utilizare11.

Cit de bine a.fost, prjmită si 
leasă această cerință a reieșit, 
din luările de euvlnt ale celorlalți 
participant! la dezbateri. în cuvîntul 
lor. toți vorbitorii s-au angajat nu 
numai să-și realizeze integral sarci- 

spre
Ia a-
itițe- 
chiar tri

vom mobiliza și pe viitor pentru a 
realiza cit mal multe produse de 
bună calitate, la nivelul capacității șl 
experienței întreprinderii, astfel ca 
unitatea noastră să se numere, în 
continuare, printre colectivele de 
muncă fruntașe pe centrală, printre 
unitățile cu o activitate economică 
eficientă pe toate planurile".

Am crezut la un moment dat că 
această dare de seamă nelnterpretată 
și necomentată de consiliul oameni
lor muncii in fața adunării generale 
va influenta, intr-un fel sau altul, 
conținutul dezbaterilor. Și, într-ade
văr. l-a influențat în modul cel mai 
pozitiv. Participanții la dezbatere 
s-au simtit datori — in calitate de 
proprietari, producători și beneficiari
— să facă ei înșiși propuneri, să 
fundamenteze soluții pentru comple
tarea celor oferite de programul 
unitar de măsuri prezentat in adu
narea generală de consiliul oameni
lor muncii atît pentru trimestrul IV 
din acest an, cit și pentru anul 1988.

Inițiativa consiliului oamenilor 
muncii de a stimula și in acest fel 
gîndirea creatoare a colectivului s-a 
dovedit deosebit de inspirată. Ea a 
amplificat într-o măsură și mai mare 
gradul de responsabilitate al repre
zentanților oamenilor muncii, a de
terminat o implicare directă a lor 
in stabilirea deciziilor ce trebuie 
luate pentru a asigura bunul mers al 
producției, pentru creșterea eficien
ței economice.

Cîteva din opiniile exprimate tn 
adunarea generală se constituie, cre
dem, în cel mai bun argument.

„Apreciem că organul nostru de 
conducere colectivă a procedat bine 
lnvitîndu-ne să participăm nemijlo
cit — spunea Anton Ionescu, șeful 
atelierului compresoare — la adop
tarea deciziilor majore privind înde
plinirea planului pe trimestrul IV 
din acest an și pe anul 1988. Avind 
In vedere faptul că în acest an 
ne-am confruntat cu o serie de 
greutăți legate atit de calitatea, 
cit și de neritmicitatea multor 
materiale livrate de furnizori, so
licităm consiliului oamenilor mun
cii și centralei să invite la o dezbatere 
in întreprinderea noastră, care să 
aibă loc chiar pe fluxul tehnologic, 
principalii furnizori de materiale. 
Acest „dialog fată în fată", argumen
tat cu cerințele partenerilor interni 
și externi fată de calitatea produse
lor pe care trebuie .să le livrăm noi, 
se va constitui intr-un dialog al res
ponsabilității muncitorești și nu se 
poate să nu dea roade, să nu albă o 
eficientă imediată".

„E bine — arăta subinglnerul 
Constantin Luca din secția sculărie
— că ne-am creat o bază proprie de 
autoutilare. Vom acționa și in viitor 
pentru a asimila cit mai multe scule. 
Trebuie să se înțeleagă insă că ni
velul tehnic al produselor noastre 
depinde într-o măsură foarte mare 
de calitatea aparatelor de măsură și 
control. întreprinderile de mecanică 
fină nu răspund întotdeauna cu 
promptitudine la cererile noastre pri
vind asigurarea acestor aparate. în- 
trucît mțmai cu forțe proprii nu 
putem soluționa asemenea probleme, 
solicităm, în egală măsură, atît aju
torul centralei, cit și al ministerului". 

nile de plan pe această lună, ci chiar 
să le depășească.

0 critică binevenită
Prin specificul său, secția a III-a 

realizează un mobilier specializat : 
mobilier comercial. Și colectivul de 
aici a obținut în lunile ce au trecut 
din acest an rezultate bune in pro
ducție. fapt subliniat în cuvîntul său 
de tovarășul Gheorghe Tucă, șeful 
secției. Mai mult chiar, planul la li
nele sortimente a fost, substanțial 
depășit. Motiv de reală satisfacție 

pentru colectivul secției. ..Cu toate 
că am obținut rezultate bune, nu 
putem trece cu vederea că mai 
avem destule lipsuri — a con
tinuat șeful secției. Bunăoară, nu 
am rezolvat problema transpor
turilor interne, care se desfășoa
ră anevoios, se mai înregistrează 
rebuturi, timpul de lucru nu este în
totdeauna integral folosit. Stă in pu
terea noastră să eliminăm toate a- 
ceste lipsuri și în numele întregului 
colectiv ne angajăm să ne realizăm 
planul pe acest trimestru la toti in
dicatorii".

Tonul autocritic adoptat de tova- ' 
rășul Gheorghe Tucă nu a reușit să-1 
convingă pe directorul unității, care ; 
b intervenit chiar în adunarea gene- 7 
rală :

— Tovarășe Tucă. la dumneavoas
tră în secție stocurile suprar.ormăti- 
ve depășesc 13 milioane. Din situa
ția de Ia biroul desfacere rezultă că, 
în luna octombrie, ați redus stocu
rile supranormative numai cu 1.2 
milioane lei, față de 6 milioane lei 
cit se prevăzuse. Ce se întîmplă in , 

. această lună ? $
—. într-adevăr. așa stau. lucrurile. K 

Avem stocuri supranormatîve mart Șf 
Această situație s-a creat datorită $ 
lipsei fronturilor de lucru la montaj. &' 
în această lună.1 prin intrarea în 
funcțiune a unor noi obiective, vom gt

„Am studiat cu atenție planul 
unitar de măsuri organizatorice și 
tehnico-economice — sublipia Ilie 
Ivanovici, maistru in secția de pre
lucrări materiale plastice — care se 
constituie intr-un adevărat program 
de progres tehnic. Dar am ascultat 
In adunare multe alte propuneri in
teresante, care nu se regăsesc în 
acest plan. Mal ales în ce privește 
automatizarea și robotizarea opera
țiilor de manipulare și transport. 
Propun ca toate propunerile făcute 
in adunarea generală să fie analiza
te, introduse în plan, Iar planul să 
fie afișat pentru a putea fi cunoscut 
și îndeplinirea lui controlată de 
către fiecare om al muncii".

Am putea reproduce, cu aseme
nea ginduri și propuneri, inter
vențiile fiecăruia dintre cei 13 
participant! la dezbateri. Opini
ile lor sint consemnate ca atare în 
„stenograma" adunării generale și 
ele au fost și vor fi analizate în 
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Țării - cit mai mult țiței!
UN OBIECTIV PRINCIPAL: 

ACTIVITATE CONTINUĂ, SUSȚINUTĂ 
PE TOT PARCURSUL ANULUI

La Schela petrolieră Videle

lichida o bună parte din stocurile 
de produse finite existente.

Problema, lichidării stocurilor su- 
pranormative a fost abordată și de 
alți vorbitori. în acest sens, tova
rășul Dumitru Nitu, șeful biroului 
aprovizionare, a tinut să precizeze : 
„Avem tot ce ne trebuie pentru în
deplinirea planului pe acest trimes
tru și pe întregul an. O problemă 
dificilă o constituie stocurile supra- 
norțnative. La materii prime și ma
teriale avem stocuri supranormative 
ce depășesc 20 milioane iei. Noi am 
inventariat materialele disponibile și 
am făcut intervențiile necesare pen
tru redistribuirea lor. Problema care 
se ridică este ca atît bazele specia
lizate ale ministerului nostru, cit și 
cele ale municipiului București să 
preia aceste materiale1'.

înaltă calitate, 
eficiență superioară!

„Dispunem ‘de o bună dotare teh-, 
nică. avem specialiști destoinici — 
a spus în cuvîntul său tovarășa Eu
genia Constantin. Numai de noi de
pinde realizarea unui mobilier de 
înaltă calitate, competitiv pe piața 
externă. Practic. întreaga producție 
a secției noastre este destinată ex
portului. Se înțelege că avem datoria 
să executăm numai produse de înal
tă calitate. Dar acest lucru nu în
seamnă că nu trebuie să ne preocu
păm permanent de folosirea rațio
nală a acestei importante resurse 
materiale care este lemnul. în acest 
sens, aș sublinia că remanierile și re
tușurile Ia mobilier, care se fac cu 
un consum suplimentar de materiale 
si manoperă, au scăzut mult fată de 
anii trecuti. Am trecut Ia șlefuirea 
mecanizată a profileîor, dar este ne
cesar ca în această activitate să fim 
mai mult sprijiniți de atelierul me
canic".

Sintetizînd preocupările oamenilor 
muncii din această întreprindere, to
varășul Andrei Menhard. directorul 
întreprinderii, a precizat în finalul 
dezbaterilor : ..Realizarea planului pe 
acest trimestru și pe întregul an re
prezintă principalul țel al colecti
vului nostru. Nu este ușor, dar 
consider că putem să îndeplinim 
acest obiectiv, să răspundem ast
fel indicațiilor date de tovarășul 
Nicolae C'eaușeșcu, secretarul gene
ral al partidului, care atît la plenara 
din octombrie a C.C. al P.C.R.. cit și 
la recenta, ședință a.Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R. a ce
rut ca în toate unitățile planul pe 
acest an să fie realizat la toți indi
catorii".

Gheorghe IONITA

continuare de consiliul oamenilor 
muncii. Că așa stau lucrurile, că 
acesta este cursul firesc al dialogu
lui democratic aveam să ne convin
gem chiar a doua zi după adunare. 
Drumul spre finalizarea a două din 
cele mai importante propuneri 
formulate tn adunarea generală 
începuse : a) comisiile de resort ale 
consiliului oamenilor muncii anali
zau îmbunătățirea programului uni
tar de măsuri pc baza propunerilor 
făcute de către participanfii Ia dez
bateri și b) consiliul oamenilor mun
cii stabilise, pentru prima decadă a 
lunii noiembrie, consfătuirea de lucru 
cu cei peste 30 de furnizori de ma
teriale.

Pe scurt, democrația muncitorească 
este democrația faptei. Ea funcțio
nează nu numai in adunare generală, 
ci în „sesiune deschisă" pentru re
zolvarea tuturor problemelor majore 
ale producției.

Constantin PRIESCU

TULCEA: Nimic nu poate justifica 
restantele la arături

în unitățile agricole din județul 
Tulcea urmează să fie efectuate 
arături adinei de toamnă pe 153 416 
hectare. Pină joi. 5 noiembrie, au 
fost arate doar 23 168 hectare, ceea 
ce reprezintă 15 la sută din supra
fața planificată. Este puțin, foarte 
puțin ținind seama de perioada îna
intată iii care ne aflăm, de posibi
litățile reale de care dispun unitățile 
agricole din județul Tulcea. Pornind 
tocmai de la acest adevăr, comanda
mentul județean pentru agricultură 
a stabilit o serie de măsuri in ve
derea urgentării lucrărilor. Astfel, 
in prezent sint folosite la arat 
1 856 tractoare. în majoritatea uni
tăților. munca este organizată acum 
în două schimburi sau in schimburi 
prelungite. In felul acesta, cu forța 
mecanică de care dispun unitățile 
agricole, este posibil să se are zilnic 
aproximativ 7 000 hectare, ceea ce ar 
permite ca lucrarea să se încheie 
într-o perioadă care să nu depă
șească prea mult termenul stabilit.

Cum se acționează in unitățile 
agricole? în raidul intreprins in mai 
multe zone ale județului am întilnit, 
in general, o bună organizare a 
activității la efectuarea arăturilor. 
In unitățile din consiliul agroindus
trial Greci, de exemplu, forțele 
mecanice concentrate la executarea 
arăturilor se suplimentează pe măsu
ră ce un număr tot mai mare de trac- 

I toare devin disponibile. „Incepind 
\ din această săpt.ămină — ne spunea 
' tovarășul Decu Dumitrescu, pre

ședintele consiliului — cele peste 100 
de tractoare de care dispunem sint 
folosite la arat. Am organizat ast
fel activitatea Incit cu 60 de trac
toare să se are in două schimburi, 
iar eu celelalte să se lucreze 10—12 
ore pe zi. în felul acesta depășim 
zilnic viteză planificată cu aproape 
50 hectare", tn toate cele 7 unități 
agricole din acest consiliu, rit
mul arăturilor a crescțtt mult in 
ultimele zile, existînd de acum con
diții reale ca acestea să se încheie 
cel tîrziu pină la 15 noiembrie. 

‘Exjstă .insă unități, cum fistg cazul 
celor din consiliile agroindustriale 
Baia. Mahmudia si Isaccea. unde 

| lucrările sint mult rămase tn urmă.
La C.A.P. Beștepe. din consiliul 
agroindustrial Mahmudia. din cele 
peste 1 000 heqtare prevăzute, abia 
au fost arate 100 de hectare.

t
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Acum, tn această perioadă pre
mergătoare sezonului rece, se impu
ne o amplă mobilizare a colectivelor 
de oameni ai muncii din domeniul 
extracției de țiței, un efort susținut 
în vederea finalizării tuturor pregă
tirilor menite să asigure in conti
nuare buna exploatare a sondelor. 
O activitate deloc simplă, dar deo
sebit de importantă, cu implicații 
directe asupra realizării planului 
din acest an și, mai ales, pentru 
pregătirea producției anului viitor. 
Cum se acționează în acest sens la 
Schela de producție petrolieră Vi
dele, una dintre cele mai mari uni
tăți de profil din tară ?

— Pornind de la greutățile cu 
care ne-am confruntat in iarna tre
cută, perioadă in care am acumulat 
restante mari la producția de țiței, 
pe care nu le-am recuperat pină 
acum, am tras învățămintele necesa
re și am luat măsuri pentru ca 
echipamentele de extracție să func
ționeze In condiții normale, pentru 
ca întreaga rețea de conducte să fie 
protejată de intemperii, pentru ca 
drumurile de acces la sonde să fie 
accesibile intervențiilor operative — 
ne spune inginerul Marin Călin, di
rector tehnic al schelei. Practic, au 
fost întocmite ample programe de 
măsuri tehnico-organizatorice la ni
velul fiecărei brigăzi de producție, 
programe speciale pentru materiali
zarea cărora s-a acționat incă din 
luna mai a acestui an. Apoi, perio
dic, s-a analizat In consiliul oame
nilor muncii stadiul lucrărilor, in- 
tervenindu-se prompt pentru rezol
varea unor probleme apărute pa 
parcurs. Astfel, la ora actuală, sta
diul lucrărilor este cu mult supe
rior celui atins in perioada cores
punzătoare a anului trecut. Totuși, 
nu putem să ne declarăm mulțumiți 
dacă avem in vedere faptul că pină 
la această dată nu am asigurat 
toate condițiile necesare pentru des
fășurarea unei activități intense pe 
timpul iernii.

într-adevăr, așa cum aveam să 
aflăm din discuțiile cu mai mulți

LUCRĂRILOR AGRICOLE

în timpul raidului intreprins, in 
multe unități am întilnit tractoare 
care in ziua respectivă pur și simplu 
nu au lucrat deloc.. Drept explicație 
a acestei stări anormale de lucruri 
se dădea lipsa motorinei, fapt con
firmat, de altfel, și de tovarășul 
Vasiie Dranovețeanu. secretar al co
mitetului județean de partid cu pro
bleme de agricultură, care a ținut să 
precizeze că. in priipele trei zile din 
această lună, centrala PECIO ă livrat 
unităților agricole tulcene doar 115 
tone de motorină, față de 250 tone 
cit este cota pe cele trei zile. Prin 
urmare, cu 100 tone mai puțin față 
de repartiție. Este adevărat, pe data 
de 4 noiembrie au sosit in județ 
aproape 500 tone de motorină, aco- 
perindu-se astfel și restanțele din 
primele zile ale lunii. Dar această 
recuperare in livrarea motorinei nu 
a fost in măsură să recupereze și 
restanțele acumulate la arături ca 
urmare a stagnării tractoarelor. 
„Pentru a efectua insă arături pe 
aproximativ 7 000 hectare. este 
nevoie să primim zilnic 260 to
ne motorină — sublinia tovară
șul Vasile Dranovețeanu. Tre
buie spus însă că repartiția de 
motorină dată de Ministerul Agri
culturii pentru această lună nu este 
în măsură să asigure realizarea 
acestui ritm. Folosind, conform nor
melor de consum, motorina reparti
zată. nu vom putea ara în perioada 
stabilită aproape 26 000 hectare din 
cele planificate".

Desigur, cauzele ce țin de nereali- 
rarea vitezelor de lucru stabilite la 
arat nu pot și nu trebuie reduse 
doar la deficientele existente in dis
tribuirea carburanților. Continuă să 
se manifeste neajunsuri in organi
zarea muncii,. incepind cu nerespec- 
tărea programului de lucru prelun
git. cu neasigurarea asistenței teh
nice în cimp. cu lipsa de control 
din partea unor cadre cu atribuții în 
acest sens. Toate aceste neajunsuri 
trebuie să constituie un motiv serios 
pentru luarea unor măsuri urgente, 
menite să asigure executarea în cele 
mai bune condiții și in perioada sta
bilită a arăturilor de toamnă pe 
întreaga suprafață prevăzută.

Neculat AM1HULESEI 
corespondentul „Scinteii"
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specialiști și muncitori din- schelă, 
s-au încheiat lucrările de reparații 
capitale la magistralele de țiței, apă 
de injecție și amestec, in lungime 
totală de 83 kilometri, care leagă 
sectoarele intre ele. Au fost pregă
tite instalațiile de intervenție, ast
fel incit să poată lucra din plin in 
orice condiții și s-au pus in stare de 
funcționare toate mijloacele de des
zăpezire. Se află în curs de finali
zare pregătirile ce au drept scop 
asigurarea Încălzirii fluidului ex
tras, in vederea separării țițeiului 
din apa sărată, in aceste zile lucrin- 
du-se la repararea bateriilor de 
cazane, izolarea termică, verificarea 
rețelei de distribuție etc. Concomi
tent. se revizuiesc liniile medii de 
tensiune de 20 kV, acțiune efectuată 
de energeticienii schelei împreună cu 
formații de la întreprinderea de 
rețele electrice Alexandria. Conform 
graficelor, toate aceste operații, se 
vor termina pină la sfîrșitul lunii 
noiembrie.

pe timpul 
se tnregis-

Totuși, unele lucrări sint rămase 
tn urmă, ceea ce pune sub semnul 
intrebării posibilitatea desfășurării 
unei activități normale 
iernii. în primul rînd, 
trează mari restante la îngroparea 
conductelor de amestec și injecție, 
realizările depășind numai cu puțin 
50 la sută din prevederi. Se lucrează 
și cu forțe proprii, dar sarcini im
portante revin unității specializate 
— B.C.A.C.M.P. Cartojani — care 
nu dispune, aici, la Videle, nici de 
utilaje suficiente și nici de forța de 
muncă necesară. Să se fi uitat așa 
repede necazurile din iama trecută, 
cînd din cauza nefinalizării unor 
asemenea lucrări s-au creat mari 
greutăți in realizarea sarcinilor da 
plan ?

O problemă Importantă rămasă, 
de asemenea, tncă nerezolvată in 
Întregime este aceea a drumurilor 
de acces la sonde, pentru că, se știe, 
de operativitatea intervențiilor cu 
utilajele specifice acestei activități 
depinde nivelul producției de titeî. 
S-a reușit, ce-i drept, cu oamenii

COVASNA:

Sfecla de zahăr - 
la adăpost!

Temperaturile scăzute din ultima 
vreme, stratul subțire de zăpadă re 
a persistat mai ales in primele ore 
ale dimineții au.fost semnale de a- 
larmă pentru toti locuitorii satelor 
care în această primă decadă a lu
nii noiembrie trebuie să termine 
toate lucrările agricole de stringers 
și depozitare a recoltelor. Pentru ju
dețul Covasna problema principală 
va rămine. in continuare, recoltatul 
și transportul sfeclei de zahăr.

Multe unități cooperatiste, precum 
cele din Cernat, Tirgu Secuiesc, 
Sînzieni, Brateș și altele, unde cu
lesul sfeclei de zahăr practic s-a în
cheiat, au obținut recolte de peste 
50 de tone la hectar. Principala pro
blemă este. că, chiar în aceste coo
perative, există cel mai mare stoc 
de sfeclă in cimp. Comandamentul 
județean pentru agricultură, anali- 
zind această situație, a hotărît ca 
toți locuitorii satelor, toate mijloa
cele de transport auto sau cu trac
țiune animală, indiferent in posesia 
cui s-ar afla, să fie antrenate la 
transportarea produselor de pe cimp, 
executind cel puțin 3—4 curse pe zi 
la locurile de depozitare.

In dorința de a nu rămine nici un 
produs agricol in cimp, inclusiv res
turile vegetale care vor intra in ra
ția furajeră a animalelor, s-au mo
bilizat toate forțele in special pen
tru a încărca mijloacele de trans
port și expedia întreaga cantitate de 
sfeclă la bazele de recepție care 
funcționează fără întrerupere. Situa
ții mai deosebite se prezintă in co
operativele din Boroșneu Mare, Za- 
gon. Dalnic. Ghelința, Mărtineni, 
Ojdula, Turia. undo încă mari su
prafețe — intre 30 și 100 de hectare 
— așteaptă ca recolta, de sfeclă să 
fie adunată, decoletatâ și apoi trans
portată. Toate aceste lucrări, inclusiv 
recoltatul porumbului de pe cele 
peste 400 de hectare, pot șl trebuie 
să fie terminate pină la 10 noiem
brie.

Constantin TIMARU 
corespondentul „Scinteii"
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Pe scurt, de pe ogoare
După terminarea stringerii porum

bului. lucrătorii ogoarelor din jude
țul Caraș-Severin și-au concentrat 
eforturile la transportul grabnic al 
recoltei la bazele de recepție 
și executarea arăturilor adinei 
de toamnă. Astfel, pină in prezent, 
din totalul cantității de porumb adu
nate. mai bine de 97 la sută esta 
transportată și depozitată. De ase
menea. pină acum, arăturile au fost 
executate pc aproape 27 000 de hec
tare, ceea ce reprezintă peste 52 la 
sută din suprafața planificată.

Principalele forte umane și meca
nice din agricultura județului Bra
șov sint concentrate tn acest» zile 
la stringerea grabnică a produselor 
care au mai rămas pe cimp. trans
portul și depozitarea acestora, efec
tuarea arăturilor adinei de toamnă, 
în prezent, recolta de porumb mal 
trebuie adunată de pe circa 1 400 de 
hectare, iar cea de sfeclă de zahăr 
de pe ultimele 50 de hectare. In ace
lași timp, se procedează la transpor
tul producției la bazele de rccentie.

(Agerpres)

schelei, să se realizeze 22 kilome
tri căi de acces și drumuri axiale, 
dar rețeaua drumurilor neamenajate 
este cu mult mai mare. Există șl în 
acest caz o unitate, în cadrul Trus
tului antrepriză generală de con
strucții speciale petroliere, care ar 
trebui să se ocupe de construirea șl 
modernizarea drumurilor de acces la 
sonde. Dar cu dotarea materială șl 
numărul de muncitori de care dis
pune această unitate, in ultimii ani 
s-au acumulat mari restanțe în acest 
important sector de activitate. In 
paginile ziarului ne-am mai referit 
în citeva rinduri la problema ame
najării drumurilor de acces la 
sonde. Se pare insă că nici dru
murile de acces la forurile de resort 
nu sint într-o stare prea bună. După 
cum ne spunea inginerul Florien- 
tin Zainea, de la brigada de pro
ducție nr. 4, în ultimii ani s-au 
făcut mari progrese in extinderea 
unor tehnologii de extracție noi, 
moderne, printre care și combustia 
subterană. Deci s-au soluționat pro
bleme tehnice deosebit de complexe, 
dar in ce privește starea drumurilor 
de acces la sonde lucrurile au rămas 
neschimbate.

Mai mult trebuie făcut și pentru 
îmbunătățirea aprovizionării cu ule
iuri și motorină cu grad scăzut de 
congelare, cu anvelope pentru uti
lajele și mijloacele de transport, cu 
material tubular (îndeosebi tije de 
pompare și seturi de extracție), ști- 
lndu-se că datorită specificului ză
cămintelor din Cîmpia Română in
stalațiile sint supuse la un intens 
proces de coroziune.

Sint probleme care trebuie să se 
afle în prim-planul preocupărilor 
colectivului schelei, dar cu deosebire 
al factorilor de răspundere, de la 
nivelul trustului coordonator și mi
nisterului de profil, astfel incit să 
se asigura buna pregătire a activi
tății din perioada de iarnă.

Stan ȘTEFAN 
corespondentul „Scinteii"
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Lecția educativa a muzeului
Instituțiile muzeale brașovene 

sînt parte inseparabilă a istoriei 
marelui oraș. Cele mai multe din 
acestea au avut timp îndelungat 
funcții active în viața socială, eco
nomică, militară, culturală sau spi
rituală a zonei, au îndeplinit un 
scop utilitar bine stabilit înainte de 
a deveni ceea ce sint astăzi : măr
turii ale existenței noastre ca 
popor, ale marilor virtuți creatoare, 
ale năzuinței spre unitate și inde
pendență. Fie că sint monumente 
istorice sau de arhitectură,, lucrări 
de artă plastică, rezervații natura
le, luate împreună alcătuiesc un pa
trimoniu la care conștiința omului 
actual apelează pentru a-ți cu
noaște și prețui mai mult trecutul, 
marele său potențial educativ. Așe
zarea dacică „Pietrele lui Solomon-', 
așezarea din epoca bronzului de pe 
dealul Melcilor, fortificația feudală 
timpurie de pe dealul Șprenghi, 
Scheii Brașovului, cea mai veche 
așezare românească de pe teritoriul 
municipiului, cetatea Brașovului cu 
numeroasele sale ziduri, bastioane 
și porți, „Prima școală românească" 
din Senei, Casa negustorilor, nu
meroase așezăminte de cult, „Ca- 
sina română", case memoriale 
(Gheorghe Barițiu, Mureșenilor, 
Gheorghe Rima. Cincinat Paveles- 
cu, Honterus, St. O. Iosif, Paul 
Richter ș.a.) au devenit, prin inclu
derea lor în ansamblul instituțiilor 
muzeale, parte componentă â unei 
intinse. in multe privințe deosebit 
de valoroase, moșteniri culturale. 
Tocmai această „amprentă" specifi
că unui oraș de mare importanță 
in circuitul de ansamblu al vieții 
românești face ca și instituțiile 
muzeale să se dezvolte in strinsâ 
legătură cu așezări mai vechi, să 
folosească multe din acestea, după 
amenajări și dezvoltări corespun
zătoare. ca bază a propriei lor exis
tențe și funcționări.

O reflectare a acestei evoluții se 
află cel mai exact cuprinsă in mo
dul cum a fost amenajată secția de 
istorie a muzeului orașului in cu
noscutul monument de arhitectură 
medievală, simbolic denumit „Casa 
Sfatului". Aflată in inima vechii 
cetăți — ea însăși ansamblu defi
nitoriu al unei civilizații și culturi 
reprezentative — secția de istorie 
este o chintesență a ceea ce s-a 
realizat în acest domeniu, iar ex
poziția de bază o sinteză a muncii 
multor generații de oameni de ști
ință și cultură, însumarea unor 
vechi colecții și a rezultatelor cer
cetării întreprinse în ultimii ani pe 
raza întregului județ. O descriere a 
acestui așezămînt nu-și are rostul 
aici, dar este necesar să preci
zăm că exponatele sale acoperă 
o perioadă istorică de cîteva mi
lenii, din paleolitic pînă în timpul 
nostru. Cu drept se acordă un spa

țiu larg perioadei statului dacic 
centralizat și celei referitoare 
la dezvoltarea centrelor roma
ne in zonă, in care arheologii 
au găsit bogate mărturii ale con
tinuității dacilor (vestitul vas antro
pomorf și inscripția de la Cumi- 
dava), apariția organizațiilor poli
tice românești in această parte de 
țară, legăturile permanente între 
țările române. întrepătrunderea is
toriei românești este pusă în evi
dență de numeroase documente și 
mărturii materiale, între care dez
voltarea relațiilor economice a 
jucat un rol de seamă. Unitatea de 
acțiune a tuturor românilor rămîne 
un principiu fundamental al orga
nizării muzeului, mai cu seamă in 
acele părți care atestă participarea 
la luptele de libertate națională și 
socială desfășurate cu intensitate 
de la sfirșitul secolului al XVIII-lea 
pină la realizarea marii uniri din 
1918. Dezvoltarea învățămîntului și 
culturii, contribuția unor'mari per
sonalități, crearea organizațiilor po
litice și de masă ale clasei munci
toare, evoluția contemporană im
petuoasă se cuprind în expoziția de 
bază ca fidele mărturii ale unor 
secole de lupte și izbînzi ale unor 
locuitori care au știut să muncească 
bine, să facă lucru temeinic si să 
aspire la și mai bine.

Ceea ce se află expus reprezintă 
numai o mică parte din cele peste 
164 mii piese adunate de-a lungul 
timpului printr-o stăruitoare activi
tate de cercetare și depistare a va
lorilor de patrimoniu. O serie din 
aceste piese se află in secția de et
nografie și artă populară, in secția 
de artă sau in partea cuprinsă in 
Cetatea Brașovului și in fortificații 
sau in numeroasele case memoria
le. Numai colecția numismatică ara 
peste 36 mii de piese dintre cele 
mai valoroase. De asemenea, expo
ziția de artă plastică, cu cele 
aproape 2 900 de picturi, sculpturi, 
artă decorativă, intre care se re
marcă o deosebit de valoroasă co
lecție din pictura marelui Nicolae 
Grigorescu, piese deosebite aparți- 
nind lui Tonitza, Țuculescu, Ghiață, 
H. Catargi etc., fac din muzeul 
brașovean unul din cele mai im
portante așezăminte de acest fel 
din țară.

Crearea acestui fond muzeal Im
portant este și rezultatul unei in
tense activități de cercetare și valo
rificare. Directorul instituției, prof. 
Stelian Bâdrăgan, sublinia partici
parea muzeografilor la activități 
dintre cele mai diverse : cercetări 
arheologice la Racoș, Cingșor, Be- 
clean pe Olt, Rîșnov cu sprijinul 
Instituțiilor specializate, alcătuirea 
de noi colecții și cataloage etnogra
fice, sesiuni de comunicări, simpo
zioane, dezbateri. O bună parte din

rezultatele cercetărilor se publică 
în revista „Cumidava", editată de 
muzeu, sau in alte publicații de 
specialitate. Se urmărește cu aten
ție mai eficienta punere în valoare 
a caselor memoriale. De pildă, 
„Casa Mureșenilor" își va amplifi
ca'spațiul prin utilizarea unor părți 
ale clădirii în acest scop. Totuși, 
după cum relata prof. Mircea Gher
man. custodele așezămîntului, posi
bilitățile sînt numai parțial utili
zate. o bună parte a edificiului 
avînd incă alte destinații care ar 
putea fi ușor schimbate in folosul 
creării unei instituții cuprinzătoare, 
pe măsura contribuției personali
tăților ce i-au pus temelia. în acest 
sens, muzeul, forurile culturale au 
întocmite programe pe obiective, .a 
căror îndeplinire va spori patrimo
niul muzeal al orașului.

Parcurgerea sălilor diferitelor 
mtizee, a monumentelor de arhi
tectură sau case memoriale do
vedește o preocupare constantă 
pentru dezvoltarea științifică, cu 
bun gust și pasiune pentru frumos 
a instituțiilor de acest gen, punîn- 
du-se mai bine în valoare un în
semnat patrimoniu de civilizație și 
cultură. Așezămintele muzeale au 
devenit solide repere ale educației 
omului contemporan, oferindu-i, 
alături de expoziții și mărturii ma
teriale, un complex de manifestări 
cultural-educative și științifice. Le
găturile cu publicul cunosc o con
tinuă diversificare prin ciclurile de 
lecții, expoziții permanente sau iti
nerante, expuneri. Concursuri. Au 
putut fi audiate ciclurile „110 ani de 
la cucerirea independenței de stat", 
„Județul Brașov în epoca mărilor 
împliniri: Epoca Nicolae Ceaușescu"; 
expoziții tematice : „Chipul tinăru- 
lui în arta plastică românească", 
„Din creația meșterilor aurari tran
silvăneni". „Mărturii pește timp" : 
un concurs. „Măreț destin istoric" 
ș.a. Se organizează lecții tematice 
pentru elevi, expuneri la sediu, in 
întreprinderi sau instituții. în cen
trele culturale din județ, unde s-au 
deschis,. de asemenea, micromuzee 
de istorie sau etnografie, au loc 
momente festive, însoțite de spec
tacole, intilniri cu oameni de știin
ță și artă. Muzeografii prezenți la 
toate aceste manifestări fac cunos
cute mai bine impresionantele va
lori adunate în muzeele orașului și 
mențin, totodată, un dialog con
tinuu, viu, cu toți cei ce sînt preocu
pați să se regăsească permanent 
într-o istorie bogată, să-i cunoască 
monumentele semnificative, tradi
țiile milenare și frumusețile nepie
ritoare pentru a se atașa mai 
profund efortului neîntrerupt spre 
mai bine.

Emil VASILESCU

Cartea - sub semnul calității
Valorificarea și pune

rea permanentă in circui
tul public a nestematelor 
creației folclorice, in di
verse genuri, constituie o 
dimensiune importantă a 
politicii noastre cultura
le, nu numai afirmată 
principial, dar confirma
ta, in practică, de nume
roase acte de cultură. Ca 
in oricare altul, și in a- 
cest domeniu criteriul 
decisiv este acela al cali
tății. și autenticității o- 
fertei, căci numai aceas
ta garantează și eficiența 
educativă. Iată de ce si
tuarea acțiunilor de va
lorificare a produselor 
artei și culturii populare 
sub semnul competenței, 
respectiv, sub girul unor 
specialiști de o recunos
cută autoritate in mate
rie constituie singura 
formă sigură de a pre
veni proliferarea forme
lor inautentice, poluante 
pe larga „piață" a folclo
rului. Desigur, combate
rea contrafacerilor fol
clorice, a kitsch-ului in 
pictură, sculptură, pre
cum și a textelor prefa
bricate, stricătoare de 
tradiție și limbă, este o 
necesitate, după cum și 
criticarea devierilor eti
ce de la statutul profe
sional al interpreților 
popular). însă mai efi
cientă, mai „productivă" 
în plan educativ conside
răm că rămiri.e atitudinea 
constructivă ce defineș
te actul cultural major, 
oferirea, in modalități 
variate, a produselor de 
virf ale creației artistice 
populare : antologii, mo
nografii, studii. albume 
concepute cu gust și in
teligență de specialiști, 
critici, oameni de cultu
ră avizați, al căror efort 
de sistematizare șl pre
zentare a diverselor sec
toare din bogata noastră 
tradiție constituie cea 
mai bună formă de
combatere a intruziu
nilor poluante.

Sub acest unghi tre
buie semnalate cîtevai 
recente apariții, auten
tice evenimente cul
turale. Prima dintre a- 
eestea, asupra căreia a- 
tragem atenția cititoru
lui, este o admirabilă 
antologie realizată de 
Ovidiu Papadima și Inti
tulată sugestiv „Cu cit 
eînt, atita sînt". Ceea re 
atrage numaidecit aten
ția aici este gruparea

creației lirice populare : 
alături de categorii te
matice tradiționale — 
prezente in toate marile 
antologii de acest fel, 
„Haiducia", „Glasul re
voltei", „Dorul", „Cătă- 
nia“. „Poezia muncii" 
ș.a.m.d. — apar altele, 
rezultate din ceea ce au
torul consideră că repre
zintă expresia implică
rii cintecului liric în ma
rile momente ale exis
tenței. Astfel, categorii 
sau capitole precum 
„Consonanța sufletești", 
„îndepărtări vremelni
ce", „Iubiri nerealizate", 
„Cei ce nu țin pasul" ș.a. 
constituie noutăți în sis
temul de clasificare a li
ricii populare, neîntilnite 
pinâ acum in alte ase
menea culegeri. Este un 
pas înainte in adîn- 
cirea semnificațiilor am
ple, existențiale și filo
zofice pe care creația 
populară Ie comportă și 
care se lasă sesizate spi
ritelor profunde, înde
lung familiarizate cu co
morile ei inepuizabile. 
Ovidiu Papadima suge
rează, prin originala gru
pare în această antologie, 
felul cum lirica popu
lară, indiferent de spe
cia sau categoria stilisti
că în care se înscrie, 
constituie un răspuns ori 
un răsunet existențial 
potrivit ideii după care 
„cintecul popular înso
țește viața omului de la 
leagăn pină in mormînt. 
in toate momentele ei 
semnificative".

Editura „Meridiane" 
publică un excelent al
bum, „Muzeul satului", 
sub girul Janei Negoiță, 
directoarea prestigioasei 
noastre instituții. Stu
diul ce precede suita de 
imagini (color) din ne
muritorul sat românesc 
de pe malul Herăstrăului 
este dens, de mare acu
ratețe științifică și tot
odată accesibil publicului 
larg : un model de stil 
limpede, concis, atrăgă
tor în prezentarea unuia 
dintre marile atestate is
torice și artistice ale ca
pacității creatoare a po
porului român. Expona
tele acestui original mu
zeu al satului românesc 
(„Ieșite din mina, din 
sufletul și din rărunchii 
acestui popor ! într-o 
clipă de încordare și 
spontaneitate / care a 
durat 2 000 de ani" —

M. Sorescu. „Muzeul sa
tului") se află acolo unde 
oricare vizitator le poate 
admira astăzi, la capătul 
eforturilor unor înaintați 
iluștri de a conserva și 
pune in valoare specifi
cul arhitecturii tradițio
nale românești, depo
zitara unor comori de 
artă majoră, de spirit in
ventiv și duh popular. 
Jana Negoiță situează 
„Muzeul satului" in con
textul universal al pre
ocupărilor pentru con
servarea și prezentarea 
arhitecturii tradiționale, 
trece în revistă momen
tele semnificative ale 
acestei preocupări, fixea
ză rapid concepțiile si 
rezolvările survenite în

CONSEMNĂRI
diverse locuri, sugerînd 
astfel fără ostentație re
lativa originalitate a 
concepției ce prezidează 
soluția așezămîntului ro
mânesc. După ce, la ince- 
putui secolului, AI. Tzi- 
gara-Samurcaș așază în 
interiorul mort al unei 
vechi săli casa Iui Mo- 
goș, din Ceaurul Gorju- 
lui, stirnind un mare In
teres, in 19.36, după pere
grinări și studii in țară, 
cu echipele de student! 
și cercetători, D. Gus'i 
demontează un număr de 
case, in special din lemn 
masiv, reclădirtdu-le in 
jurul celei a lui Mogoș, 
mutată pe locul unde stă 
și azi : așa s-a născut 
„Muzeul satului" îmbo
gățit de-a lungul timpu
lui cu noi clădiri, expo
nate, forme de prezen
tare, activități științifi
ce, manifestări educative 
pe care studiul amintit 
le înfățișează într-o sin
teză semnificativă șî ex
presivă. Deosebit ne a- 
pare faptul că autoarea 
descrie pe larg evoluția 
soluțiilor constructive și 
a materialelor utilizate, 
demonstrînd. implicit, 
uimitoarea capacitate de 
înnoire în interiorul tra
diției, caracteristică de 
altfel nu numai arhitec
turii țărănești, cl tuturor 
genurilor și formelor ar
tei noastre populare, o 
artă străveche și mereu 
nouă. departe de a fi 
imuabilă și neschimbată.

supusă modificărilor fi
rești și capabilă ea insăși 
de înnoiri și adaptări 
permanente.

Aceasta este concluzia 
ce se desprinde și la ca
pătul lecturii unui masiv 
volum alcătuit dintr-o 
suită de solide studii in- 
terdisciplinare consacra
te aproape tuturor genu
rilor artei populare, de 
la poezie Ia cintee. de la 
teatru la dans ori obi
ceiurile populare : „Cul
tura populară in actuali
tate. Dimensiuni ale va
lorificării artistice". (A 
nuarul Institutului de 
cercetări etnologice șl' 
dialectologice, Voi. 4, se
ria B. Coordonator: prof. 
Ioan Ilișiu).

în esență, acest volum 
reprezintă prima aborda
re științifică și convingă
toare a folclorului in ac
tualitate, a formelor vii, 
aflate intr-o circulație 
intensă și supuse ele în
sele unor modificări da
torită noilor contexte in 
care sînt utilizate. Ce se 
intîmplă cu folclorul de
venit „bun de consum", 
ce trebuie făcut ca pro
cesul de „scena rizare" șl 
„teatralizare" puternică 
să nu ducă la degradarea 
spiritului autentic popu
lar. care sint consecințele 
Integrării produsului fol
cloric în alte contexte 
și sisteme culturale decît 
cele tradiționale — sînt 
Întrebări al căror răs
puns' reclamă metode 
și instrumente noi de a- 
naliză și cercetare. Șl, 
mai ales, o profundă im
plicare a cercetătorilor, 
folcloriștilor, antropolo
gilor, etnologilor și so
ciologilor în toate forme
le mișcării artistice ac
tuale care-și iau mate
rialul activității crea
toare și interpretative 
din bogatul tezaur al 
creației noastre popu
lare. Problema autentici
tății. în condițiile actua
lei afirmări a artei și 
creației populare si ale 
schimbărilor fundamen
tale din viața satului ro
mânesc. devine mai com
plexă ca orieînd. adău
gind „specificului" tra
dițional criterii izvorî- 
te din sporirea funcțio
nalității educativ» si ar
tistice, precum și din lar
ga „instrumentșlizare" a 
creației populare. O 
mentalitate „puristă" vă- 
zind in folclor o realita

te Imuabilă. încremenită 
în tipare neschimbătoare 
își vădește, o dată mai 
mult, lipsa de suport. 
Folclorul. arta populară 
constituie domenii unde 
se confruntă noul cu ve
chiul, teritorii in care 
mereu ceva dispare sau 
se topește în forme șl 
structuri noi. De aceea 
nici autenticitatea nu 
mai poate fi depistată și 
definită pe temeiul asa- 
zisei imuabilități, ci este, 
mai degrabă, o chestiune 
de relație, de raport. în- .
tre forme și funcțiuni. 
In orice caz, punctul de 
pornire in analizele în
treprinse în acest dens 
voluta este unul echili- ' 
braț, la echidistanță de ■ 
„purismul" paseist, ca și 
de pulverizarea informă 
a structurilor tradițio
nale. Fixindu-și aceste 
coordonate, volumul în
treprinde o analiză, cel 
rhai adesea temeinică, a 
situației diverselor genuri 
ale artei populare așa 
cum sint ele practicate îh 
mișcarea artistică de a- 
matori, în cadrul mani
festărilor șf concursurilor 
din Festivalul național 
„Cihtarea României". Din 
păcate. însă, materialul 
concret de analiză se o- 
prește la acela furnizat 
de ediția a ITI-a a festi
valului, ceea ce, măcar 
parțial, scade, din acuita- . 
tea numeroaselor sesizări 
din cuprinsul lui. Este 
însă un început valoros 
care, conform promisiunii 
autorilor, va fi mai. grab
nic continuat, căci. într- 
adevăr, este momentul ca ■ 
aportul cercetării științi
fice interdisciplinare ă- 
plicate folclorului, artei. , 
populare în actualitate, 
in contextele producerii 
și circulației prezente, să 
capete dimensiunile cuve
nite. Căci, așa cum ară
tam. valorificarea mari
lor tradiții ale creației 
noastre populare implică 
In tot mai largă măsură 
intensificarea cercetării 
ei științifice, pornind de 
la cunoașterea, studierea 
și aprecierea formelor ac
tuale pe care o tradiție 
milenară le îmbracă in
tr-un mediu in plină pre
facere socială, materială, 
spirituală si finind cont 
de necesitățile și exigen
țele educative reclamate 
de viața contemporană.

C. STANESCU

Vitalitatea baladei populare
Expoziții și expuneri la Muzeul de artă 

al Republicii Socialiste România

Pe generoasa scenă a Festivalu
lui național „Cîntarea României", 
muzica populara s-a impus, . pe 
drept cuvint, ca una dintre cele 
mai reprezentative șl mai ample 
realizări ale mișcării artistice ae 
amatori. îh afara datelor statistice 
privind potențialul artistic angre
nat, festivalul consacră și apariția 
de noi manifestări, implantate, de 
la un an la altul, in tradiția cultu
rală a județelor țării. Sint, astfel, 
evidențiate preocupările sporite 
ale lectorilor educaționali de a 
păstra și difuza inestimabila zestre 
a melosului popular românesc, de 
a demonstra existența unor bogate 
vetre folclorice m satele și comu
nele patriei.

Iată un argument : Concursul in» 
terjudețean al rapsozilor populari 
„Petrea Crețu Șolcan", tradițională 
manifestare brăileană aflată la cea 
de-a X-a ediție și găzduită „la ea 
acasă", adică la căminul cultural 
din comuna Gropeni. Organizatori: 
Comitetul județean de cultură și 
educație socialistă, Centrul de în
drumare a creației populare și a 
mișcării artistice de masă și. bine
înțeles, Căminul cultural din Gro
peni — județul Brăila.

La jumătatea lunii octombrie, 
timp de două zile, pe scena cămi
nului au cunoscut interpretări ex
presive frumoasele și inegalabilele 
balade românești, comunicate cu 
aleasă simțire interpretativă, vo
cală sau instrumentală. Mesagerii 
melosului popular — autentic adus 
în contemporaneitate . din adîncul 
zăcămint al folclorului muzical, 
specific vetrelor și zonelor respec
tive, cu toate particularitățile lor : 
ca structură, gen și stil de in
terpretare — au venit din 12 ju
dețe : Argeș, Bistrița-Năsăud, Bu

tv
is,co Telex
13.03 La sflrșlt de săptămînă (parțial 

color)
14,45 Săptămîna politică
15,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal

teatre
• Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : Marea — 18 ; (sala Amfi
teatru) : Contrabasul — 18
• Filarmonica „George Enescu- 
(13 68 75, saia Studio) : Seară Ravel
— 17,30 ; (Ateneul Român) : Recital 
rte orgă Eckart Schlandt — 19
t> Opera Română (13 18 57) : Tra- 
viata — 18
O Teatrul de operetă (13 63 48. bd. 
N. Bălcescu nr. 2) : Examene, exa
mene — 18,30
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Grădina Icoanei, 11 95 44) : 
Dialoguri — 19
© Teatrul Mic (14 70 81) : Doamna cu 
camelii — 18.30
® Teatrul Foarte Mia (14 09 05) : 
Eătrîna și hoțul — 19
e Teatrul de comedie (16 64 60) : 
S (Intui Mitică Blajinu — 19
© Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03. 
sala Magheru) : Necazurile unul în
drăgostit — 18 ; (sala Studio) ; 
Acești îngeri triști — 17.30
<n Teatrul Giulești (sala Majestic. 
14 72 34) : Simple coincidente — 18,30: 
(sala Giulești, 18 04 83) : Milionarul 
sărac — 18
O Teatrul satiric-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy, 15 56 78) : rom- 
Ffllu de pompadour — 19 ; (sala Vic
toria. 50 58 65) : Concert de muzică 
rock — 19
r» Teatrul „Ion Creangă* * (50 26 35) : 
Toate pinzele sus — 9 ; Pistruiatul

• Secretul lui 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; 10: 20. MELODIA (11 13 49)
— 9: 11,15: 13,30: 15.45; 18; 20
• Căpitanul vasului „Pelerin" („Zile
le filmului sovietic") : STUDIO 
(59 53 15) — 10; 12: 14; 16; 18: 20
• Secretul lui Bachus : TIMPURI 
NOI (15 6110) — 9; 11,15: 13,30: 15,45; 
18; 20
• Moromcfit : UNION (13 49 04) — 9: 
12; 16; 19, PACEA (71 30 85) — 9; 12; 
16; 19
© Figuranțll : GIULEȘTI (17 55 46) — 
9; 12; 16: 19. FLOREASCA (33 29 71)
— 9: 12; 15; 18
S Pădurea de fagi : VIITORUL 
(10 67 40) — 15: 17: 19
O Program special pentru copil si 
tineret : DOINA (16 35 38) — 9; 11; 13; 
15: 17.15; 19.30
• lartă-mă : COTROCENI (49 48 48)
— 15: 17; 19
• Acțiunea „Edelstein" ! MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17; 19
© Dulcea sevă a Ierbii: PROGRESUL 
(33 94 10) — 15: 17; 19
• Salvele Aurorei: SCALA (11 03 72)
— 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18: 20.15 — 13 

zău, Brașov, Călărași, Constanta. 
Olt, Suceava. Timiș, Tulcea, Vran- 
cea și, desigur, Brăila.

„La ediția din acest an, jubiliară 
— ne preciza Gabriela Jelea Van- 
cea, președintele comitetului jude
țean de cultură și educație socia
listă — s-a observat și un fapt in
teresant : cei 22 de rapsozi popu
lari intrați in concurs, soliști vocali 
sau instrumentiști (și notăm in
strumentele. specifice genului : 
cimpoi, caval, fluier, ocarină, solz), 
au reprezentat practic... toate vir
atele ! Cel mai tinăr avînd 10 ani, 
cel mai vîrstnic 72 de ani 1 De la 
elev la pensionar. Și de multe 
profesii : țărani, constructori, 
operatori chimiști, strungari, in
gineri, profesori ș.a.m.d. Atestă și 
aceasta interesul pentru baladă, 
pentru popularitatea ei, existența 
sa in toate zonele țării".

Juriul, condus de compozitorul 
Ludovic Paceag, a avut o misiune 
dificilă în stabilirea unei „ie
rarhii", valoarea interpreților fiind 
aproape egală. Au fost, totuși, de
ciși laureații : Lenuța Parje, țesă
toare (Bistrița-Năsăud), Constanța 
Bratosin, laborantă (Călărași), Ni
colae Popescu, țăran cooperator 
pensionar (comuna Victoria — 
Brăila), Zenovia Dudu Precup (Bu
zău), Stanca Mihalcea, învățătoare 
(comuna Gropeni — Brăila), Gri- 
gore Merceanu, inginer (Timiș), 
Maria Crișan, țesătoare (Brașov), 
Ioniță Coroiu, muncitor (Vrancea), 
Mihai Cuștava, țăran cooperator 
pensionar (Constanța), Vasile Tro- 
fin, macaragiu (Tulcea), Sandu Co
teț, lăcătuș (Combinatul de fibre, 
celuloză și hîrtie — Brăila), Aglaia 
Cotruț, pensionară (Suceava).

Manifestarea, un excelent prilej

19.20 Teleenciclopedia (color)
19,50 Seara televiziunii sovietice (co

lor) • Orașe ale Revoluției din 
Octombrie • Mari ansambluri 
populare • Caleidoscop muzical

20,35 Film artistic (color). „Aripi spre 
soare". Premieră TV. Producție 
a studiourilor „Mosfilm",

21.55 Telejurnal
22.05 Șlagăre dansate (color)
22,30 închiderea programului

• Circul București (19 41 95) : „A so
sit circul !• — 15,30; 19
• Studioul de teatru I.A.T.C. 
(15 72 59) : Stress — 19 

n e m ac i

de cunoaștere a valorilor baladești 
ale folclorului românesc, ș-a bucu
rat de un numeros și receptiv pu
blic. „Consacnnd in spațiul cultu
ral local preocuparea factorilor ju
dețeni de cultură pentru o atentă 
Conservare și valorificare a tezau
rului folcloric specific zonei — ne 
spunea, in continuare, interlocu
toarea — actuala ediție a con
cursului a fost o convingătoare 
pledoarie pentru investigarea, pe 
mai departe, a fondului etnofolclo- 
ric, a comunicării publice a aces
tuia". Și in acest sens, dialogul 
dintre interpreți și membrii juriu
lui a pledat pentru Înțelegerea 
profundă și nuanțată a atributului 
de solist vocal sau instrumentist, 
care presupune nu numai calități 
Interpretative deosebite, ci și stă- 
pinirea unui bogat repertoriu, ceea 
ce solicită din partea interpretului 
efortul de a-și adinei investigațiile 
în locurile de obirșie, redînd circu
lației largi baladele, cintecele bă- 
trinești din repertoriul tradițional. 
Si, tot în acest sens, a pledat și 
simpozionul cu tema „Sarcinile re
ieșite din cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la cel de-al 
III-lea Congres al educației poli
tice și culturii socialiste, privind 
păstrarea și continuarea tradițiilor 
etnofolclorice ale poporului nos
tru", la care au prezentat comuni
cări și intervenții Gabriela Jelea 
Vancea, Ludovic Paceag, Ion Dră- 
goescu, cercetător Ia I.C.E.D. Bucu
rești, Marian Florescu, profesor la 
școala din comuna gazdă. Ionel 
Lambrinoc, directorul căminului 
cultural din comuna Gropeni ș.a.

Candiano PRICEPUTU 
corespondentul „Scinteii"

DUMINICĂ, IN CAPITALA |n turul III al „Cupei U.E.F.A."

Amplă manifestare 
sportivă în cadrul 

celei de-a Vl-a 
ediții a „Daciadei"

Duminică dimineața. Ineenînd de 
Ia ora 10. în Parcul Tineretului din 
Capitală se va desfășura o amplă 
manifestare sportivă, ce va marca 
deschiderea, în municipiul București, 
a etapei de iarnă a celei de-a Vl-a 
ediții a competiției sportive națio
nale „Daciada".

Bogatul program cuprinde între
ceri de cros (pe trei categorii de 
Vîrstă), concursuri de biciclete, tri
ciclete. patinaj pe rotile pentru cei 
mai tineri participanți. demonstrații 
de gimnastică sportivă, de judo, lup
te. un concurs popular de canotaj și 
un altul de trasul fringhiei, precum 
și competiții de fotbal și box. dotate 
cu „Cupa de toamnă".

De asemenea, în incinta Sălii Po
livalente se va desfășura un simul
tan gigant de șah, la 200 de mese, 
susținut de maeștrii internaționali 
Parik Ștefanov. Em. Reicher si Dan 
Bărbulescu.

In cursul manifestării. Consiliul 
municipal pentru educație fizică șl 
sport București va premia asociații
le si cluburile sportive care s-au re
marcat in mod deosebit în ediția 
precedentă a „Daciadei".

BAIA MARE

Casa dc cultură a științei și tehnicii pentru tineret

Fotografia de. mai sus înfăți
șează noua casă de cultură a 
științei și tehnicii pentru tine
ret. din Baia Mare. Rod al gîn- 
dirii proiectanților de la Centrul 
județean de proiectări și înălțată 
de Trustul de antrepriză gene
rală construcții-montaj Maramureș, 
noul edificiu oferă, prin multitudi
nea dotărilor, largi posibilități de

Sportul studențesc - Hellas Verona
• Primul loc în deplasare (25 noiembrie)

Vineri s-a efectuat la Ziirîch tra
gerea la sorți a meciurilor din cel 
de-al treilea tur al competiției euro
pene de fotbal „Cupa U.E.F.A.".

Echipa Sportul studențesc Bucu
rești va întîlni (primul joc în de
plasare) formația italiană Hellas 
Verona.

Iată programul celorlalte partide 1 
Honved Budapesta — Panathinaikos 
Atena ; Feyenoord Rotterdam — 
Bayer Leverkusen ; F.C. Barcelona 
— Flamurtari Vlora ; Vitoria Gui-

★
TIR. Proba individuală din cadrul 

campionatului mondial de tir-skeet 
(talere aruncate din turn), ce se des
fășoară în orașul venezuelean Valen
cia. a fost ciștigată de italianul 
Andrea Benelli. cu 195 puncte. Pe 
locurile următoare : Mathons Dryke 
(S.U.A.) — 195 puncte și Alfredo 
Torres (Cuba) — 193 puncte.

FOTBAL ® La Yuerdon (Elveția) 
s-a disputat, meciul dintre selecțio
natele Elveției și Franței din cadrul 
preliminariilor campionatului euro
pean de fotbal rezervat echipelor de 
juniori. Partida s-a încheiat la ega
litate ; 1—1 (0—1). <5 Formația bra
ziliană Bradesco a ciștigat pentru a 
doua oară consecutiv campionatul 

organizare a diverse manifestări cu 
caracter instruct.iv-educativ pentru 
tineret. Noul edificiu dispune de o 
sală de spectacole cu 420 de locuri, 
un club cu 12 săli special amena
jate, ce vor găzdui cercurile teh- 
nico-apllcative, bibliotecă, un cabi
net de documentare politico-ideolo- 
gică, locuri de cazare. (Gheorghe 
Pârja).

maraes — T.J. Vitkovice ; Interna» 
zlonale Milano — Espanol Barcelo
na : Werder Bremen — Dinamo 
Tbilisi ; Borussia Dortmund — F.C. 
Bruges.

Meciurile primei manșe vor avea 
loc la 25 noiembrie, iar returul — 
la 9 decembrie.

Tragerea la sorți a meciurilor pen
tru sferturile de finală ale celor trei 
cupe europene, ce se vor disputa 
în luna martie a anului viitor, va 
avea loc după încheierea turului III 
al „Cupei U.E.F.A.".

mondial de fotbal în sală rezervat e- 
chipelor de cluburi. In meciul deci
siv al competiției, desfășurată la Kio 
de Janeiro, fotbaliștii de la Bradesco 
au întrecut cu scorul de 3—2 o alia 
echipă braziliană, Perdigao. • La 
Split. în meci retur pentru turul II 
al „Cupei cupelor" la fotbal, echipa 
locală Hajduk a întrecut cu scorul 
de 2—0 (1—0) formația franceză
Olympique Marseille. învingătoare 
în primul joc cu 4—0. echipa Olym
pique Marseille s-a calificat pentru 
turul următor al competiției.

BASCHET. In mecî de calificare 
pentru campionatul european mas
culin de baschet, selecționata Angliei 
a Întrecut pe teren propriu cu sco-

Muzeul de artă . al .Republicii» Ș<ie rm privind momente remarcabile ale l«- 
eialist.e România organizează perio
dic la sediu expoziții, consacrate unor

. personalități distincte ale artei plas
tice românești și universale, din di
ferite epoci de creație. în timp ce 
continuă să fie deschisă expoziția ds 
grafică Corneliu Mihăilescu, vineri a 
fost vernisată la muzeu o expoziție 
consacrată pictorului octogenar Ion 
Popescu-Negreni. cele circa 140 de 
lucrări, in marea lor majoritate pei
saje și portrete, ilustrînd îndelunga
ta activitate a artistului. De aseme
nea. poate fi vizitată expoziția „Uni
versul artelor decorative", reunind 
piese de gen din patrimoniul 
muzeului.

Alături 
nale, aici 
expuneri, 
filme

de manifestări expozițio- 
sint. organizate periodic 
însoțite de proiecții de. 

documentare și diapozitive.

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 7 noiembrie, ora 20 — 10 no
iembrie. ora 20. în țară : Vremea va 
fi schimbătoare jh nordul, centrul $1 
estul tării, cu cerul temporar noros și 
predominant frumoasă în rest. Ploi 
slabe locale vor cădea în Maramureș, 
Transilvania și Moldova șt Izolate în 
celelalte regiuni. Vîntul va sufla slab 
pină la moderat. Temperatura aerului 
va continua să crească ușor în prima 
parte a intervalului. Minimele vor fi 
cuprinse între minus 4 și plus 8 gra
de, iar maximele între « șt 12 grade 
în nordul și estul tării și între in și 
18 grade în rest. Dimineața, în cen
trul tării, se va produce ceată- în 
București : Vremea va fi predominant 
frumoasă, cu cerul variabil. Condiții 
reduse de ploaie slabă. Vîntul va su
fla slab pînă la moderat. Temperatu
rile minime vor oscila între zero și ♦ 
grade, jar cele maxime între 11 și 15 
grade. Dimineața, ceată slabă.

B B B B B B B

Azi și mlin», In sola Floreosca

Derbiurile campionatelor 
naționale de baschet

Sala Floreasea din Capitală va 
găzdui derbiurile campionatelor na
ționale de baschet, Intre formațiile 
Voința București și Universitatea 
Cluj-Napoca. la feminin, și Dinamo 
și Steaua (masculin).

Iată programul meciurilor, care, se 
desfăsoahă în cadrul etapei a 5-a a 
campionatelor diviziei A : azi, ora 
15 : Academia ' militară — I.C.E.D. 
București; Voința București — Uni
versitatea Cluj-Napoca : . Steaua — 
Dinamo: mîine, ora 9 ; Voința — 
Universitatea Cluj-Napoca : Dinamo 
— Steaua ; Academia militară — 
I.C.E.D.

★
rut de 103—101 (42——47), echipa Ce
hoslovaciei.

PARAȘUTISM. Cu prilejul cam
pionatelor U.R.S.S. de parașutism 
desfășurate la Fergana, sportivele 
Nadejda. Kolesnik. Larisa Koriceva, 
Antonina Danilova și Irina Kruciko- 
va au stabilit un nou record mondial 
la saltul in grup de la 1 000 m, 
reușind să aterizeze de șapte ori 
consecutiv la punctul fix. Un nou 
record mondial au realizat de ase
menea opt parașutiste care au sărit 
In grup de la Înălțimea de 1 400 m, 
reușind de două ori să aterizeze la 
punctul fix, iar a treia oară, la 
numai 7 cm de țintă. 

toriei artei românești și uriiversale. 
Astfel, in cadrul ciclului „Istoria 
artei: nentrii 'tați", duminică. 3 no
iembrie, va fi prezentată tema .'.Ma
eștri ai postimpresio.hismul.ui fran
cez". Iubitorilor de artă li se vor 
adresa, săptămîna viitoare, expune
rile „Prin muzeele Parisului" si „Ci
vilizația japoneză intre tradiție si 
modernitate". Arta românească face 
și ea obiectul unor manifestări cu 
public. Muzee si monumente din 
țara do legendă a Maramureșului vor 
fi prezentate in cadrul unei fntll» 
miri cu publicul la Institutul de stu
dii și proiectări funciare din . Capi
tală. iar maeștri români 
lui vor fi prezentați in 
șeri muzeale la sediu.

ai portretu- 
cadrul unei

(Agerwes)

DE LA CASA DE ECONOMII 
Ș! CONSEMNAȚIUNI

Economisirea la C.E.C. constituie 
o modalitate practică și eficientă 
de păstrare a economiilor bănești 
personale. Casa de Economii, și 
Consemnațiuni oferă permanent di
ferite instrumente de economisire 
destinate să satisfacă preferințele 
tuturor cetățenilor adepți ai ehib- 
zuinței și spiritului de economie.

De o largă solicitare in rindurile 
populației se bucură, alături de oe- 
lelalte instrumente de economisire, 
și obligațiunile C.E.C. Acestea se 
vfnd și se cumpără de cățro uni
tățile C.E.C. proprii si de către 
unitățile poștale autorizate.

Este important de reținut că în 
Primele 10 zile ale fiecărei luni, 
obligațiunile C.E.C.. se pot procura 
la valoarea lor nominală.

Casa de Economii și ConSemna- 
tiuni informează totodată pe cei 
interesați că la data de 9 noiem
brie a.c.. ora 16, la Casa de cultură 
din str. Zalomit nr. 6, din Capi
tală, vor avea loc tragerile la sorți 
pentru trimestrul III a.c, ale ciștigu- 
rilor în numerar ce se atribuie li
bretelor de economii cu dobindă și 
ciștiguri. care in tot cursul trimes
trului au avut un sold de 5 000 Iei.

Administrația de Stat 
Loto-Pronosport 

informează :
, Pornindu-se de la preocuparea 
de a se diversifica in permanență 
acțiunile cu caracter deosebit, du
minică, 8 noiembrie 1987. este pro
gramată o nouă TRAGERE LOTO 2 
care, după cum se cunoaște, are o 
formulă pe rit de simplă, pe atft 
de avantajoasă șl atractivă. Cele 
3 extrageri succesive totalizează 12 
numere, din gama cuprinsă între 1 
și 75. Spre deosebire de alte tipuri 
de trageri, la LOTO 2 este; sufi
cient să se întrunească ți numai 
2 numere cîștigătoare, ceea . ce în
seamnă, evident, șanse sporite de 
succes. Din lista de ciștiguri nu lip
sesc, alături de importante sume de 
bani, autoturismele „Dacia 1300". 
De remarcat că participarea se face 
cu bilete de valoare unică —10 lei 
— pinâ simbătă, 7 »®iemk»ie. Desi
gur că șansele de reușită sporesc 
direct proporțional cu număruă’Va- 
riantelor jucate.
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Manifestări cu prilejul 
zilei de 7 Noiembrie

Recepție la ambasada Uniunii Sovietice
Cu prilejul celei de-a 70-a aniver

sări a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, ambasadorul Uniunii So
vietice la București. E. M. Tiajelni- 
kov, a oferit, vineri, o recepție.

Au participat Majiea Mănescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv. al C.C. al P.C.R., vicepreședin
ta al Consiliului de Stat, Emil Bobu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R.. Ion 
Dincă. membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., prim 
viceprim-ministru al guvernului, 
Nicolae Constantin, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. președintele Colegiului Cen
tral de Partid, Constantin Olteanu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-secre- 
tar al Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R.. primarul general al 
Capitalei, Ștefan Andrei, membru 
supleant a! Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. viceprim-mi
nistru al guvernului, Nicolae Giosan, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
loan Totu. membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al

P.C.R.. ministrul afacerilor externe, 
general-colonel Vasile Milea, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul 
apărării naționale, Suzana Gâdea, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste. Ana Mureșan. mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., președin
ta Consiliului Național al Femeilor, 
Ion Ursu, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prlm-vicepreședinte al Comi
tetului Național pentru Știință și 
Tehnologie, adjuncți de șefi de sec
ție la C.C. al P.C.R.. membri ai con
ducerii unor ministere, al unor or
ganizații de masă și obștești, oameni 
de știință, cultură și artă, generali și 
ofițeri superiori, veterani ai mișcării 
muncitorești din țara noastră, 
ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră, 
alți membri ai corpului diplomatic.

★
Cu același prilej, consulul general 

al U.R.S.S. la Constanța a oferit o 
recepție. (Agerpres)

ADUNAREA FESTIVĂ DIN CAPITALĂ CONSACRATĂ CEEEI DE-A 70-A
ANIVERSĂRI A MARII REVOLUȚII SOCIALISTE DIN OCTOMBRIE
Cu prilejul celei de-a 70-a ani

versări a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, vineri după-amiază, 
la Sala Palatului Republicii Socia
liste România a avut loc adunarea 
festivă organizată de Comitetul 
municipal București al P.C.R., Con
siliul Central al Uniunii Generale 
a Sindicatelor. Comitetul Central al 
Uniunii Tineretului Comunist, Con
siliul Culturii și Educației Socia
liste, Institutul român pentru rela
țiile culturale cu străinătatea și 
Consiliul de conducere al Asocia
ției de prietenie româno-sovietică.

Pe fundalul sălii, sub portretul 
lui Lenin, era înscrisă claia jubilia
ră : „70 de ani de la Marea Revo
luție Socialistă din Octombrie !“.

In prezidiul adunării au luat

loc tovarășii Emil Bobu, Manea 
Mănescu, Constantin Olteanu, Ștefan 
Andrei, Suzana Gâdea, Vasile 
Milea, Ana Mureșan, loan Totu, 
precum și militanți ai mișcării 
muncitorești din țara noastră, mem
bri ai Consiliului de conducere al 
Asociației de prietenie româno- 
sovietică, reprezentanți ai oameni
lor muncii din întreprinderile Ca
pitalei, oameni de arlă și cultură.

In prezidiu au luat loc. de ase
menea, E. M. Tiajelnikov, ambasa
dorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești, și V. I. Naumov, prim-vice- 
președinte al Comitetului de Stat 
pentru Complexul agroindustrial al 
R.S.F.S. Ruse, vicepreședinte al 
Conducerii centrale a Asociației de 
prietenie sovieto-română, conducă

torul delegației asociației, care se 
află in țara noastră.

La adunare au luat parte oameni 
ai muncii din întreprinderile și in
stituțiile Capitalei, militanți ai 
mișcării muncitorești din țara noas
tră. conducători ai unor instituții 
centrale, organizații de masă și 
obștești, oameni de știință, artă și 
cultură, generali și ofițeri supe
riori.

Au participat, de asemenea, 
membrii delegației Asociației de 
prietenie sovieto-română, care par
ticipă la manifestările organizate în 
țara noastră cu prilejul aniversării 
Marii. Revoluții Socialiste din Oc
tombrie.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Uniunii Republicilor Sovietice

Socialiste și Republicii Socialiste 
România.

Adunarea a fost deschisă de to
varășul Constantin Olteanu. mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului municipal București al

Despre cea de-a 70-a aniversare 
a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie a vorbit tovarășul 
Manea Mănescu. membru ăl Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România.

A luat, in continuare, cuvintul 
E. M. Tiajelnikov, ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București.

In încheierea adunării festive a 
avut loc un spectacol artistic, care 
a cuprins lucrări muzicale și core
grafice din creația unor autori din 
cele două țări.

★
Cu prilejul celei de-a 70-a ani

versări a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, vineri, la Constanța 
a avut loc o adunare festivă.

Despre semnificația evenimentu
lui aniversat au vorbit Constantin 
Buzatu, secretar al Comitetului ju
dețean Constanța al P.C.R., și A. I. 
Krugleak, consulul general al 
U.R.S.S. la Constanța.

în încheiere a fost prezentat un 
program artistic.

Depunerea unei coroane de flori
Vineri dimineața, ambasadorul 

Uniunii Sovietice la București, E. M. 
Tiajelnikov, și membri ai ambasa
dei au depus o coroană de flori Ia 
monumentul lui V. I. Lenin din Ca
pitală. cu prilejul celei de-a 70-a 
aniversări a Marii Revoluții Socialis
te din Octombrie.

TELEGRAME
Cu prilejul celei de-a 70-a aniver

sări a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, ministrul apărării națio
nale al Republicii Socialiste Româ
nia. general-colonel Vasile Milea, a 
adresat o telegramă de felicitare 
ministrului apărării naționale al 
U.R.S.S., general de armată D. T. 
lazov.

Cu același prilej, Consiliul Central

Convorbiri economice româno-bulgare
La Giurgiu a avut loc, vineri, o 

Jntilnire de lucru între tovarășul Ion 
Constantinescu. viceprim-ministru al 
Guvernului Republicii Socialiste 
Vomânia, și tovarășul Grigor Stoi- 
cikov, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R.P. Bulgaria.

în spiritul înțelegerilor stabilite cu 
prilejul recentei întîlniri dintre to
varășii Nicolae Ceausescu și Todor 
Jivkov, au fost analizate noi posi
bilități de dezvoltare și extindere a 
colaborării româno-bulgare in dife
rite domenii de activitate și au fost 
stabilite măsurile ce se impun pen
tru intensificarea conlucrării dintre 
cele două țări.

A fost prezent ambasadorul R.P. 
Bulgaria In țara -noastră.

Un nou șantier național al tineretului
Vineri a avut loc adunarea festivă 

de deschidere a Șantierului național 
al tineretului de la Sistemul de 
îmbunătățiri funciare Cîmpia Buzău
lui, județul Prahova.

Au participat activiști de partid 
și de stat, cadre ale U.T.C., oameni 
ai muncii, foști și actuali brigadieri.

Acest șantier național, care face 
oarte dintr-o lucrare complexă, de 
mare amploare. prin care se va 
amenaja o suprafață totală de circa 
54 000 de hectare, constituie o nouă 
expresie a participării plenare a ti
neretului la înfăptuirea sarcinilor și 
orientărilor formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al partidului. vizind creșterea 
aportului tinerei generații la trans

Răspundere și exigență în utilizarea resurselor materiale
(Urmare din pag. I)

La solemnitate au participat repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, Consiliului popular al mu
nicipiului București, generali și ofi
țeri, alte persoane oficiale.

(Agerpres)

al Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România. Comitetul Central al 
Uniunii Tineretului Comunist. Con
siliul Național al Femeilor, alte in
stituții centrale șl organizații de 
masă și obștești au trimis telegrame 
de felicitare instituțiilor și organi
zațiilor similare din U.R.S.S,

(Agerpres)

în cursul aceleiași zile, viceprim- 
ministrul guvernului român a pri
mit, in Capitală, pe Petco Dancev, 
ministrul biotehnologiei și chimiei al 
R. P. Bulgaria, care face o vizită in 
țara noastră.

Au fost examinate, in spiritul în
țelegerilor convenite la cel mai înalt 
nivel, posibilitățile extinderii și dez
voltării colaborării și cooperării ro
mâno-bulgare în domeniul chimiei și 
petrochimiei, precum și măsurile me
nite a concretiza noi acțiuni de con
lucrare reciproc avantajoase.

La întrevedere a participat Ion 
M. Nicolae, ministrul industriei chi
mice și petrochimice. > . s 

punerea în practică a programului 
de îmbunătățiri funciare, realizarea 
obiectivelor noii revoluții agrare, a 
celorlalte planuri de dezvoltare 
multilaterală a țării.

Tinerii brigadieri s-au angajat să 
realizeze, în acest an, lucrări in va
loare de peste 108 milioane lei, In- 
deplinindu-și sarcinile ce le revin la 
realizarea acestui important obiectiv 
de dezvoltare a agriculturii.

într-o atmosferă entuziastă, de 
puternică angajare patriotică, revo
luționară, participanții la adunarea 
festivă au adresat o telegramă to
varășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România.

Prin urmare, în cele mai multe si
tuații. stocurile supranormative au 
apărut și se mențin datorită unor 
deficiențe de aprovizionare, de pla
nificare a producției. Nu este insă 
mai puțin adevărat faptul că, o dată 
create, aceste stocuri devin ele în
sele o cauză de perturbații, atit pen
tru unitatea care Ie-a constituit, cit 
și pentru alte unități. Iată de ce, 
lăsind la o parte orice dispută — 
sterilă în fond — in legătură cu fap
tul dacă stocurile supranormative 
sint o cauză sau un efect, al gospo
dăririi defectuoase a resurselor puse 
la dispoziția unităților de către so
cietate, se impune mai mult ca ori- 
cind să se facă simțită creșterea răs
punderii cu care-sint administrate 
aceste resurse in fiecare unitate eco
nomică, in fiecare centrală.

„Atacul" împotriva formării de 
stocuri supranormative trebuie să 
pornească, evident, de la cauzele 
care le-an generat. Și. pentru că ne 
aflăm in perioada definitivării pla
nurilor pentru anul următor, subli
niem importanța stabilirii unor in
dicator» de producție fizică in de
plină concordanță cu cererea 
reală. în acest sens, secretarul ge
neral al partidului sublinia că nu 
trebuie să producem numai pentru 
a da de lucru unor întreprinderi, nu 
trebuie să trimitem materiale in 
întreprinderi să Ie stocheze numai 
pentru a asigura ca acestea să func
ționeze sau pentru a realiza valoa
rea producțieî-marfă.

Un rol însemnat revine, pe aceas
tă linie, centralelor Industriale, che
mate să acționeze activ, ca titulare 
de plan, pentru a direcționa activi
tatea tuturor unităților componente 
spre satisfacerea nevoilor sociale. In 
paralel cu eforturile pentru reintro
ducerea in circuitul economic a 
stocurilor deja formate, aceasta re
prezintă calea cea mai sigură pentru 
evitarea apariției unor stocuri noi.

Desigur, există numeroase cauze 
generatoare de stocuri, de unde tot 
atitea căi pentru eliminarea lor. 
Esențial este ca factorii de condu
cere din Întreprinderi, din centrale, 
din ministere să Înțeleagă faptul că 
materiile prime și produsele finite 
nu trebuie să stea în stoc, fără miș
care, perioade îndelungate de timp 
și să acționeze concret pentru intro
ducerea lor operativă in circuitul 
economic — aceasta fiind o condiție 
esențială pentru desfășurarea unei 
activități economice normale, efi
cient*,

a tuturor stocurilor disponibile, de
oarece sint numeroase situațiile in 
care un anumit material este inutil 
într-o unitate, dar lipsește in alta, 
fără să se poată găsi o rezolvare co-' 
respunzâtoare in absența informații
lor necesare.

Consecințe economice negativa 
atrag după sine și stocurile supra- 
normative de produse finite. Din 
calculele făcute rezultă că, in medie, 
fiecare produs „așteaptă" să fie ex
pediat la beneficiar timp de trei 
săptămini ! Dincolo de implicațiile 
financiare ale unei asemenea ano
malii — și ele deosebit de mari — 
să analizăm pe scurt cum se ajunge 
la astfel de situații.

Ca orice medie, în cele trei săp
tămini cit stau produsele finite pină 
la livrare sint cuprinse, desigur, și 
acele mărfuri pe care beneficiarul le 
așteaptă la poarta întreprinderii 
producătoare, cum se spune, avind 
pregătit vagonul sau camionul pen
tru a le transporta cit mai rapid. De 
regulă, se acuză insă insuficiența 
mijloacelor de transport din perioa
dele de virf, adică ultimele zile ale 
fiecărei luni. Situația este reală, dar 
această scuză mai mult... acuză : de 
vină nu este lipsa mijloacelor de 
transport, ci neritmicitatea produc
ției. a cărei cauză principală o con
stituie organizarea defectuoasă a ac
tivității.

Oricum, nici această cauză nu 
poate acoperi decit in parte valoarea 
mare a imobilizărilor in produse fi
nite. Cea mai gravă situație este le
gată de acele mărfuri care se reali
zează fără a avea desfacerea asigu
rată. „Fabricația a urmărit mai buna 
utilizare a capacităților de producție 
și a forței de muncă, urmind a se 
găsi ulterior un beneficiar, intern 
sau extern" ; „Produsele au fost co
mandate inițial, sistarea comenzii 
intervenind după lansarea in fabri
cație" — sint numai două din argu
mentele invocate pentru a justifica 
o stare de lucruri care reprezintă, 
în realitate, o intolerabilă risipă de 
materiale, de energie, de forță de 
muncă, o dovadă de iresponsabilitate 
a celor care au dispus fabricația 
unor produse fără desfacere asigu
rată. La recenta ședință a Comitetu
lui Politic Executiv s-a subliniat cu 
deplin temei că. in aprovizionarea 
tehnico-maierială, toate unitățile, 
centralele industriale și ministerele 
trebuie să pornească de la contrac
tele economice, de la cerințele con
crete ale producției. Eugen RADULESCU

Cuvintarea tovarășului 
Manea Mănescu

în aceste zile se împlinesc 70 de 
ani de la Marea Revoluție Socialis
tă din Octombrie, moment, de 
răscruce in viața popoarelor Uniunii 
Sovietice, eveniment de importantă 
istorică mondială.

Relevînd însemnătatea acestui 
memorabil act istoric, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, in cuvintarea la ședința solemnă 
de la Moscova a arătat : „La această 
glorioasă aniversare, aducem un vi
brant omagiu revoluționar co
muniștilor care au înfăptuit Marea 
Revoluție din Octombrie, tuturor 
acelora care, in perioada celor 70 de 
ani, au asigurat prin munca și lupta 
lor construcția victorioasă a socia
lismului. dezvoltarea puternică a 
Uniunii Sovietice".

Prima revoluție socialistă biruitoa
re a reprezentat o strălucită Încu
nunare a luptei eroice desfășurate 
de proletariatul din Rusia, sub con
ducerea partidului comunist. in 
frunte cu Vladimir Ilici Lenin, pen
tru eliberarea socială și națională a 
popoarelor asuprite din fostul im
periu țarist. S-au pus bazele unei 

. societăți de tip nou. fără asuprire si 
fără exploatare — societatea socia
listă.

Victoria Revoluției din Octombrie 
a schimbat radical destinele po
poarelor Rusiei, a determinat pro
funde prefaceri revoluționare, eco
nomice și sociale. A fost făurit pri
mul stat socialist din lume, s-a tre
cut Ia edificarea noii orinduiri so
ciale in Uniunea Sovietică.

Marea Revoluție Socialistă din Oc
tombrie a deschis o eră nouă in 
istoria umanității, a stimulat pu
ternic lupta popoarelor, a forțelor 
revoluționare și progresiste de pre
tutindeni pentru o societate mai 
bună și mai dreaptă.

Socialiștii români, cercurile revo
luționare și democratice din tara 
noastră, care încă de la sfîrșitul 
secolului trecut stabiliseră raporturi 
apropiate de colaborare și întrajuto
rare internaționalistă cu socia
liștii ruși, inclusiv cu Lenin, 
au salutat cu entuziasm victoria 
proletariatului din Rusia. Detașa
mente de revoluționari români au 
participat cu arma în mină la lup
tele desfășurate pentru apărarea pu
terii sovietice — expresie a solida
rității militante cu făuritorii Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie.

Oamenii muncii sovietici, sub con
ducerea partidului comunist, Însufle
țiți de programul leninist, au învins 
forțele antirevoluționare, interne și 
externe, au lichidat înapoierea moș
tenită de la regimul țarist, au edi
ficat cu succes baza tehnico-mata- 
rială a socialismului. Prin munca 
lor eroică, s-au dezvoltat toate do
meniile vieții economico-sociale.

După ce s-a referit la drumul 
glorios străbătut de popoarele sovie
tice în cei 70 de ani care au trecut 
de la Marea Revoluție din Octom
brie. perioadă in care ;s-a afirmat 
puternic capacitatea creatoare a so
cialismului, ilustrată de înfăptuirile 
remarcabile ale Uniunii Sovietice, in 
dezvoltarea accelerată a întregii so
cietăți, in edificarea cu succes a 
socialismului, vorbitorul a arătat : 
în cele șapte decenii care au trecut 
de la Revoluția din Octombrie, 
Uniunea Sovietică s-a transformat 
intr-un stat socialist puternic, care 
realizează in prezent peste 20 la 
sută din producția industrială mon
dială. Au fost modernizate și s-au 
dezvoltat agricultura, toate sectoare
le vieții economico-sociale, a sporit 
neîncetat productivitatea muncii. Pe 
această bază s-a realizat creșterea 
dinamică a venitului național, con
diție hotăritoare pentru dezvoltarea 
continuă a potențialului tehnico- 
material. pentru ridicarea nivelului 
de trai al populației.

Remarcabile succese a înregistrat 
cercetarea științifică, Uniunea Sovie
tică situindu-se in primele rinduri 
In domenii de virf ale științei și 
tehnicii mondiale. Realizările sale 
în cucerirea Cosmosului se bucură 
de o largă recunoaștere internațio
nală.

Au fost create condiții pentru dez
voltarea învățămintului de toate 
gradele, a culturii, s-a îmbogățit 
continuu viața spirituală a popoare
lor sovietice.

De o deosebită apreciere se bucură 
contribuția Uniunii Sovietice la so
lutionarea problemelor complexe ale 
vieții internaționale, propunerile și 
inițiativele sale pentru înfăptuirea 
dezarmării și salvgardarea păcii.

Comuniștii, oamenii muncii din 
România urmăresc cu interes efor
turile și preocupările actuale din țara 
vecină și prietenă în îndeplinirea 
hotăririlor istorice adoptate de cel 
de-al XXVII-lea Congres al partidu
lui comunist și urează, din toată ini
ma, popoarelor sovietice să obțină 
succese tot mai mari in activitatea de 
edificare a societății socialiste dez
voltate, a comunismului, in asigu
rarea progresului multilateral al 
țării, în lupta pentru dezarmare șl 
pace în lume.

Evocind apoi relațiile de priete
nie și colaborare româno-sovietice, 
care au vechi și bogate tradiții in 
istoria popoarelor noastre, faptul că 
in anii edificării socialismului In 
patria noastră aceste relații s-au 
dezvoltat necontenit ei au fost ridi

cate pe trepte noi, superioare, vorbi
torul a spus : La baza raporturilor 
româno-sovietice au fost așezate 
ferm principiile socialismului știin
țific. deplina egalitate în drepturi, 
respectarea independenței și suvera
nității naționale, neamestecul în 
treburile interne, avantajul reciproc, 
solidaritatea și întrajutorarea tovă
rășească. Aceste principii și norme, 
consfințite și în Tratatul de priete
nie. colaborare și asistență mutuală 
dintre cele două țări, constituie ca
drul fertil a! conlucrării politice, 
economice, științifice și culturale, al 
cooperării pe multiple planuri din
tre România și Uniunea Sovietică.

Un rol deosebit în dezvoltarea re
lațiilor româno-sovietice l-au avut 
și il au legăturile de prietenie și so
lidaritate dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist al Uni
unii Sovietice ; se evidențiază, cu 
deosebire, prin însemnătatea lor 
hotăritoare, intîlnirile, convorbirile 
și înțelegerile dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și tovarășul Mihail Gorba- 
ciov, secretar general al Comite
tului Central al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice. Dialogul prile
juit de vizita întreprinsă în Uniunea 
Sovietică. în anul 1986, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, precum și de vi
zita efectuată în țara noastră, în 
anul 1987, de către tovarășul Mihail 
Gorbaciov, a constituit cadrul rodnic 
al unui amplu schimb de păreri cu 
privire la problemele bilaterale și 
ale vieții internaționale. Au fost a- 
doptate noi documente care ilus
trează voința comună de a întări în 
continuare prietenia și cooperarea 
multilaterală dintre cele două parti
de, țări și popoare, în interesul re
ciproc, al cauzei socialismului și co
munismului.

Așa cum arăta, cu acest prilej, to
varășul Nicolae Ceaușescu, „noi 
apreciem stadiul înalt al acestor re
lații, întemeiate trainic pe deplină 
egalitate, stimă și respect reciproc, 
pe principiile și idealurile nobile ale 
socialismului, și dorim ca ele să se 
dezvolte necontenit și să se afirme 
tot mai puternic ca un exemplu de 
raporturi intre state socialiste, care 
colaborează și conlucrează activ 
pentru succesul construcției noii 
orinduiri in țările lor, pentru cauza 
generală a socialismului și păcii".

în acest spirit se Înscrie și recenta 
Intîlnire de la Moscova dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu și Mihail 
Gorbaciov. care a reafirmat dorința 
celor două țări de a lărgi și întări, 
în continuare, colaborarea în toate 
sferele de activitate, prin folosirea 
de forme noi, corespunzătoare ce
rințelor etapei actuale de dezvoltare 
și potențialului economico-social al 
României și Uniunii Sovietice.

în continuare, vorbitorul a subli
niat că. pe baza înțelegerilor con
venite. s-au dezvoltat și se dezvoltă 
relațiile economice si tehnico-știin- 
țifice româno-sovietice — Uniunea 
Sovietică situîndu-Se pe primul loc 
în comerțul internațional al Româ
niei : se extind, an de an. schimbu
rile de experiență pe linie de partid 
și de stat. între organele locale, or
ganizațiile de masă și obștești, între 
asociațiile de prietenie din cele două 
țări ; România și Uniunea Sovietică 
cooperează activ pe arena interna
țională, în soluționarea marilor pro
bleme mondiale, pentru dezarmare, 
și în primul rind dezarmarea nu
cleară. asigurarea unui climat de 
securitate și încredere, pentru trium
ful păcii si progresului social pe pla
neta noastră.

După ce a Înfățișat tabloul amplu 
al transformărilor revoluționare din 
România în anii construcției socia
liste. cu deosebire în perioada des
chisă de marele Congres din arul 
1965. ce s-a înscris in istoria noastră 
națională drept glorioasa ..Epocă 
Nicolae Ceaușescu". tovarășul Manea 
Mănescu a arătat : Mărețele realizări 
obținute in aceste peste două dece
nii, de după Congresul a! IX-lea al 
partidului. In dezvoltarea economfcă 
și socială a tării, elocventă dovadă 
de aplicare creatoare, la realitățile 
românești, a legităților generale și 
principiilor socialismului științific, 
sint indisolubil legate de acti
vitatea titanică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, ctitorul Româ
niei socialiste moderne, personalitate 
proeminentă a vieții internaționale 
contemporane, strălucit militant pen
tru triumful idealurilor nobile de 
pace, colaborare și progres social în 
întreaga lume.

în anii socialismului, cu deosebire 
In perioada eroică de cind în fruntea 
partidului și a tării se află tovarășul 
Nicolae Ceausescu, prin aplicarea cu 
consecventă a politicii partidului de 
întărire și creștere neîncetată a pro
prietății socialiste, de dezvoltare 
multilaterală a forțelor de producție 
și de perfecționare a relațiilor socia
le, In condițiile alocării unei părți 
Însemnate din venitul național, de 
peste 30 la sută, pentru acumulare, 
poporul nostru a obținut realizări 
remarcabile In Înfăptuirea progresu
lui economico-social al patriei. Au 
fost asigurate condițiile pentru in
tensificarea procesului de industria
lizare, de modernizare a agriculturii, 
pentru dezvoltarea tuturor ramurilor 
economiei naționale. Producția In
dustrială a României a crescut, com

parativ cu anul 1945, de 115 ori, cea 
agricolă de aproape 9 ori, iar veni
tul național de 33 ori ; s-a schimbat 
întreaga înfățișare economică și so
cială a țării.

Au cunoscut o puternică înflorire 
știința, învățămintul și cultura, do
menii care au dobindit, prin contri
buția deosebită a tovarășei aca
demician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, eminent om politic și sa
vant de reputație ' mondială, pre
ședintele Consiliului Național al 
Științei și învățămintului. un rol de 
mare însemnătate în formarea omu
lui nou. cu o înaltă conștiință revo
luționară, ce se afirmă plenar in 
procesul complex de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate și trecere spre comunism.

Pe această bază s-a ridicat con
tinuu nivelul general de trai mate
rial și spiritual al poporului, de ci
vilizație socialistă — țelul suprem al 
politicii Partidului Comunist Român.

în actuala etapă de dezvoltare 
economico-socială a României. în
treaga noastră națiune, strins unită 
în jurul partidului, al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. genialul strateg 
âl Înfăptuirii progresului multilate
ral al țării, se află angajată cu toate 
forțele sale în realizarea cutezătoru
lui program adoptat de Congresul al 
Xlll-lea al Partidului Comunist 
Român, al cărui obiectiv fundamen
tal 11 constituie înfăptuirea noii ca
lități a muncii și a vieții.

Pe întregul cuprins al patriei noas
tre, oamenii muncii, printr-o exem
plară mobilizare, acționează cu 
abnegație patriotică, cu dăruire re
voluționară, întîmpină Conferința 
Națională a partidului și cea de-a 
40-a aniversare a proclamării repu
blicii cu noi și remarcabile succese 
în îndeplinirea prevederilor pentru 
acest an. în pregătirea condițiilor 
pentru realizarea planului pe anul 
1988. pentru înfăptuirea întregului 
cincinal, ce va asigura trecerea 
României intr-un stadiu nou. supe
rior, de tară cu economie mediu dez
voltată. Aceasta constituie o nouă și 
elocventă dovadă a forței si capaci
tății Partidului Comunist Român, 
centrul vital al întregii noastre so
cietăți. de a organiza și conduce cla
sa muncitoare, țărănimea muncitoa
re, intelectualitatea. întregul popor 
pe drumul atotbiruitor al socialismu
lui și comunismului.

O largă aplicare in viața societății 
românești are teza formulată de ilus
trul nostru președinte, potrivit căreia 
construim socialismul cu poporul si 
pentru popor, ceea ce dovedește că 
socialismul, democrația și umanismul 
sint inseparabile.

în continuare. In cuvîntare s-a 
subliniat : în cei 70 de ani care au 
trecut de la Marea Revoluție Socia
listă din Octombrie, lumea a cunos
cut adinei prefaceri înnoitoare, so
ciale si naționale, care au îmbogățit 
patrimoniul teoriei și practicii revo
luționare, au dovedit forța invinci
bilă a socialismului științific. Noi.și 
noi popoare au pășit pe calea socia
listă de dezvoltare. în condiții și în 
forme concrete specifice de la țară 
la tară, prin așezarea pe baze noi a 
raporturilor reciproce de colaborare. 
Socialismul, care a devenit un sistem 
mondial, constituie o puternică rea
litate a lumii contemporane, ce 
exercită o înriurire tot mai mare 
asupra evoluției întregii vieți inter
naționale.

Rezultatele obținute de țările so
cialiste in edificarea noii orinduiri, 
în dezvoltarea economiei, a științei, 
învățămintului și culturii, in ridi
carea nivelului de trai material și 
spiritual al popoarelor lor, în pro
movarea unei noi politici internațio
nale, de cooperare și pace, demon
strează viabilitatea socialismului ca 
mod de organizare a societății, îi 
sporesc prestigiul și influenta pe 
plan mondial. La intllnirea de la 
Moscova, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
sublinia : „Avem convingerea fermă 
că socialismul reprezintă singura 
alternativă a dezvoltării libere a 
omenirii, că. legic, conform însăși 
dezvoltării sociale, orinduirea socia
listă este aceea care trebuie să 
asigure întregii omeniri o nouă 
perspectivă de dezvoltare și înflo
rire".

După ce a arătat că In concepția 
partidului nostru, a secretarului său 
general realizarea programelor de 
dezvoltare economică și socială a 
României, ca și a tuturor statelor, 
este posibilă numai in condiții de 
pace, de înțelegere și largă colabo
rare internațională, vorbitorul a 
spus: Politica externă a țării noastre, 
al cărei strălucit creator este tova
rășul Nicolae Ceaușescu. situează in 
prim-plan principiile respectării in
dependenței și suveranității națio
nale. deplinei egalități, neamestecu
lui in treburile interne și avantaju
lui reciproc, dreptul fiecărui popor 
de a se dezvolta liber, potrivit do
rinței si aspirațiilor proprii, fără nici 
un amestec din afară — principii 
devenite azi valori universale.

Republica Socialistă România, pre
ședintele nostru manifestă o preocu
pare continuă pentru Întărirea rela
țiilor de prietenie si strinsă colabo
rare, pe multiple planuri, cu țările 
vecine, cu țările membre ale C.A.E.R., 
cu toate statele socialiste. De aseme
nea, țara noastră promovează cola
borarea cu țările în curs de dezvol
tare, cu țările nealiniate, cu statele 
capitaliste dezvoltate, cu toate țările, 
fără deosebire de orinduirea socială, 
angajată plenar in efortul comun al 
popoarelor pentru făurirea unei lumi 
mai bune și mai drepte, fără arme 
și fără războaie — o lume a păcii.

România — a subliniat vorbito
rul — militează pentru o gîndire 

nouă, pentru o nouă politică inter
națională, ce trebuie să pornească de 
la faptul că un război mondial s-ar 
transforma practic intr-o uriașă ca
tastrofă nucleară, care ar distruge 
viata și civilizația pe întreaga pla
netă. Are o deosebită insemnătate 
politică concepția revoluționară a 
secretarului general al partidu
lui nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, izvorîtă din 
realitățile actuale ale vieții interna
ționale, potrivit căreia înseși contra
dicțiile lumii contemporane, manifes
tate cu deosebire între grupuri de 
state, între socialism și capitalism, 
trebuie să-și afle o soluționare paș
nică. fiind exclusă calea confruntă
rii militare.

România — care s-a pronunțat șl 
se pronunță ferm pentru dezarmare 
— șalută cu satisfacție Înțelegerea 
dintre Uniunea Sovietică și Statele 
Unite ale Americii cu privire la 
semnarea, în acest an, a unui acord 
referitor la eliminarea rachetelor cu 
rază medie de acțiune și a celor 
operativ-tactice din Europa și din 
Asia.

Tovarășul Manea Mănescu s-a 
referit apoi la principalele direcții 
de acțiune ale politicii externe a 
României, care au la bază concepția 
revoluționară și umanistă a to
varășului Nicolae Ceaușescu : elimi
narea totală a armelor nucleare, țara 
noastră sustinind, in acest sens, pro
punerile Uniunii Sovietice privind li
chidarea lor, pe etape, pină în anul 
2000 ; încheierea unui tratat cu 
privire la reducerea cu 50 la sută 
a armamentelor strategice ofensive, 
oprirea oricăror acțiuni de militari
zare a Cosmosului, adoptarea altor 
măsuri de dezarmare și intărire a 
încrederii și securității statelor ; in
staurarea unui climat de pace și 
securitate in Europa ; reducerea 
cheltuielilor militare, România tre- 
cind, încă din' anul 1986 — în ca
drul unui referendum național ini
țiat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
care a exprimat adeziunea po
litică unanimă a întregului nos
tru popor — Ia reducerea 
unilaterală, cu 5 la sută, 
a armamentelor, efectivelor și chel
tuielilor militare, demonstrindu-și 
astfel voința neabătută pentru dezar
mare și pace ; crearea unei zone 
fără arme chimice și nucleare, fără 
baze militare în Balcani, organi
zarea, la București, a unei Confe
rințe la nivel inalt a țărilor balca
nice ; realizarea de zone fără arme 
nucleare in nordul și centrul Euro
pei, în Mediterană, precum și in 
alte regiuni ale lumii ; intensificarea 
eforturilor și a acțiunilor pentru 
soluționarea, pe calea politică a tra
tativelor, a tuturor problemelor liti

Cuvintarea ambasadorului
E. M. Tiajelnikov

în aceste zile, patria noastră, ome
nirea progresistă marchează cea de-a 
70-a aniversare a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie, care a inau
gurat o eră nouă' devenită „ora as
trală" a omenirii. Revoluția din Oc
tombrie. infăptuită sub conducerea 
lui V. I. Lenin, a fost prima revo
luție victorioasă a poporului și pen
tru popor, pentru om, pentru elibe
rarea și dezvoltarea lui.

Tocmai aceasta a definit însemnă
tatea istorică mondială a Revoluției 
din Octombrie, puterea ei de atrac
ție asupra milioanelor și milioanelor 
de oameni de pe planetă. Consti- 
tuindu-se în principalul eveniment 
al secolului XX, revoluția a avut o 
influentă uriașă asupra avintului 
mișcării revoluționare mondiale și 
al mișcării de eliberare națională. 
Sub puternica inriurire a ideilor ei, 
lumea a devenit de nerecunoscut.

Bilanțul și Învățămintele anilor de 
după Octombrie, sarcinile curenta 
ale poporului sovietic, problemele 
arzătoare ale contemporaneității, a 
arătat vorbitorul, au fost expuse în 
raportul pe care secretarul general 
al C.C. a! P.C.U.S.. M. S. Gorbaciov, 
l-a prezentat in ședința solemnă de 
la Kremlin.

în continuare, ambasadorul sovie
tic a spus : Șapte decenii reprezintă 
o perioadă nu prea mare. Dar in 
ceea ce privește amploarea Înfăptui
rilor. istoria nu a mai cunoscut o 
perioadă ca aceea pe care țara noas
tră a traversat-o după victoria Ma
relui Octombrie. Jubileul nostru este 
un prilej de mindrie pentru ceea ce 
am înfăptuit. Realizările noastre sint 
grandioase. Ele constituie o temelie 
trainică, o bază pentru noi înfăp
tuiri, pentru dezvoltarea continuă a 
societății.

Triumful Revoluției din Octombrie, 
construirea socialismului au asigurat 
progresului social o amploare fără 
precedent. Sintem mtndri de înfăp
tuirile noastre. Și totuși P.C.U.S. a- 
preciază critic starea de lucruri, se
sizează problemele nerezolvate. Ple
nara din aprilie 1985 a C.C. al 
P.C.U.S.. Congresul al XXVII-lea al 
partidului au elaborat linia strategi
că spre dezvoltarea social-economi- 
că accelerată a țării, spre restructu
rarea revoluționară a tuturor laturi
lor vieții societății sovietice.

în continuare, vorbitorul a înfățișat 
pe larg realizările obținute de Uniu
nea Sovietică în ultimii ani în dez
voltarea ramurilor producției ma
teriale. în știință, in domeniul ocro
tirii sănătății și al ridicării nivelului 
de trai al oamenilor muncii.

Referindu-se. în continuare, la po
litica externă a U.R.S.S., vorbitorul 
a spus : Este semnificativ faptul că 
Marele Octombrie a proclamat de la 
bun început pacea ca principiu fun

gioase dintre state atit in Orientul 
Apropiat, în zona Golfului, cit și in 
alte părți ale lumii ; instaurarea 
unei noi ordini economice mondiale, 
a unei noi diviziuni internaționale a 
muncii, menite să favorizeze pro
gresul tuturor națiunilor, îndeosebi 
al celor rămase în urmă ; realizarea 
unității tuturor popoarelor in lupta 
pentru democratizarea relațiilor din
tre state, pentru condiții menite să. 
garanteze participarea activă și 
egală a tuturor țărilor, fără deose
bire de mărime și orinduire socială, 
Ia soluționarea problemelor lumii 
contemporane.

în cele peste două decenii de 
după Congresul al IX-lea al parti
dului, au crescut fără încetare rolul 
și prestigiul României în viața poli
tică internațională. Dialogul la nivel 
înalt, vizitele efectuate în numeroase 
țări ale lumii ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, purtind 
solia generoasă de pace și colaborare 
a poporului român, întilnirile cu 
conducători de state și guverne, cu 
personalități ale vieții politice, eco
nomice, științifice șl culturale de 
peste hotare, vibrantele apeluri și 
chemări adresate tuturor popoarelor, 
pentru oprirea competiției militare 
pe Pămînt și in Cosmos, pentru 
dezarmare nucleară și convențio
nală, cu un puternic ecou în conști
ința umanității, i-au adus marelui 
nostru președinte stimă și prețuire 
pe plan mondial, recunoaștere unani
mă de erou al păcii, iar României 
numele de țară a păcii !

în încheierea cuvintăril sale, to
varășul Manea Mănescu a spus :

La a 70-a aniversare a victoriei 
Marii Revoluții Socialiste din Octom
brie. comuniștii, întregul popor ro
mân adresează popoarelor sovie
tice calde felicitări și cele mai bune 
urări de noi și tot mai mari reali
zări in transpunerea in viață a sar
cinilor istorice stabilite de cel de-al 
XXVII-lea Congres al Partidului, 
Comunist al Uniunii Sovietice, in în
treaga activitate de construcție so
cialistă și comunistă, în lupta pen
tru dezarmare, securitate și pace 
în lume.

în acest moment jubiliar, ne ex
primăm convingerea că dezvoltarea 
continuă a colaborării româno-sovie
tice in toate domeniile — în spiritul 
Înțelegerilor convenite la nivel înalt 
— reprezintă o contribuție importan
tă la Înfăptuirea operei mărețe de 
edificare a noii orinduiri sociale in 
țările noastre, la cauza socialismului 
și comunismului — luminoasă cauză 
ce înflăcărează speranțele omenirii 
in făurirea unei lumi a dreptății so
ciale, a păcii și colaborării intre 
toate popoarele.

damental al politicii promovate de 
Tara Sovietelor în arena internațio
nală. O lume fără războaie, fără 
arme — iată cum definește Uniunea 
Sovietică idealul socialismului.

Lumea a primit cu profundă sa
tisfacție, cu sincere speranțe vestea 
că la 7 decembrie a.c. va avea loc 
la Washington întilnirea dintre M. S. 
Gorbaciov și Ronald Reagan.

Oamenii sovietici dau o înaltă 
apreciere activității revoluționarilor, 
internaționaliștilor români care și-au 
manifestat solidaritatea cu Revoluția 
din Octombrie, care au luptat pentru 
Puterea Sovietică.

Temelia colaborării sovieto-româ- 
ne, sufletul ei viu le constituie con
lucrarea dintre P.C.U.S. și P.C.R., in
tîlnirile sistematice la nivel inalt 
dintre conducătorii noștri.

în cursul vizitei pe care M. S. 
Gorbaciov a efectuat-o in iuna 
mai în România, al convorbiri
lor pe care le-a avut cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. al intilnirii lor 
de miercuri la Moscova, au fost ana
lizate profund situația și perspec
tivele relațiilor sovieto-române. s-au 
stabilit, direcțiile concrete ale colabo
rării în etapa de cotitură în dezvol
tarea țărilor comunității socialiste.

P.C.U.S., guvernul sovietic vor 
depune toate eforturile pentru ca în
țelegerile convenite Ja cel mai înalt 
nivel să fie transpuse In viață.

După ce a prezentat unele aspect*  
concrete ale colaborării româno-so
vietice în diverse domenii de activi
tate, vorbitorul a subliniat :

Oamenii sovietici apreciază prie
tenia cu poporul român. Noi aspi
răm neabătut ca relațiile sovieto- 
române să servească ferm interese
lor construcției socialiste și comu
niste, întăririi comunității socialiste, 
păcii generale și progresului.

O mărturie a prieteniei noastre 
mereu ascendente, a colaborării tot 
mai profunde a constituit-o partici
parea delegației de partid și de stat 
a Republicii Socialiste România la 
festivitățile jubiliare de Ia Moscova 
consacrate aniversării Revoluției din 
Octombrie, a arătat vorbitorul.

în încheierea cuvîntării sale, am
basadorul E. M. Tiajelnikov a spus:

Permiteți-mf, dragi prieteni, ca 
In ajunul gloriosului jubileu al Pu
terii Sovietice, de ziua sărbătorii 
noastre revoluționare comune, sâ 
transmit, in numele poporului pa
triei mele, comuniștilor, uteciștilor, 
întregului popor român cordiale 
urări de mari succese in construcția 
societății socialiste multilateral dez
voltate, să le urez să îndeplinească 
cu succes hotăririle Congresului al 
XIII-lea al partidului, să fntirapine 
așa cum se cuvine Conferința Ny 
țională a P.C.R., aniversarea a 40 <e 
ani da la proclamarea Republicii.



LA NAȚIUNILE UNITE

Adoptarea unui proiect de rezoluție inițiat 
de România in domeniul tineretului 

înaltă apreciere acordată contribuției țării noastre 
la soluționarea problemelor specifice ale tinerei generații
NAȚIUNILE UNITE 6 (Agerpres). 

— Comisia a IlI-a a Adunării Gene
rale a O.N.U. — in sarcina căreia 
intră examinarea problematicii so
ciale, culturale și umanitare — a 
adoptat, prin consens, la punctul 
..politici și programe realizate cu 
participarea tineretului", un proiect 
de rezoluție inițiat de România cu 
tema „înfăptuirea liniilor directoa
re pentru programe de viitor in do
meniul tineretului și urmărirea pu
nerii lor in aplicare".

Aceste linii directoare au fost 
aprobate de Conferința mondială a 
Națiunilor Unite pentru Anul Inter
național al Tineretului — eveniment 
marcat in Întreaga lume in 1985 sub 
deviza „Participare, Dezvoltare, 
Pace".

Proiectul de rezoluție prezentat de 
România la actuala sesiune a Adu
nării Generale a avut un număr de 
64 de coautori.

Potrivit proiectului de rezoluție 
adoptat, Adunarea Generală cheamă 
toate statele, organismele Națiunilor 
Unite, instituțiile specializate, orga
nizațiile guvernamentale și neguver
namentale interesate și, cu deosebi
re, organizațiile de tineret să depu
nă toate eforturile posibile în 
vederea înfăptuirii liniilor directoa
re pentru programele de viitor în 
domeniul tineretului și urmărirea

punerii lor in aplicare, in confor
mitate cu experiența, condițiile șl 
prioritățile specifice, și să comu
nice secretarului general al O.N.U. 
opinii și propuneri privind căile 
și modalitățile de transpunere 
integrală în viață a liniilor di
rectoare. Totodată, secretarul ge
neral este solicitat să susțină 
includerea proiectelor și activi
tăților referitoare la tineret în pro
gramele O.N.U. și ale instituțiilor 
specializate, pe teme cum sînt asigu
rarea locurilor de muncă, a dreptu
lui la educație, sănătate, locuințe, 
cultură și dezvoltarea comunicațiilor.

în proiect este subliniată în mod 
deosebit însemnătatea participării 
active și directe a tineretului și a 
organizațiilor sale la proiectele și 
activitățile întreprinse la nivel local, 
național, regional și internațional in 
domeniul tineretului. Pe baza pro
iectului prezentat, Adunarea Gene
rală va decide să înscrie pe ordinea 
de zi a sesiunii sale din 1988 punctul 
intitulat „Politici și programe reali
zate cu participarea tineretului". 
Numeroși participanți din toate zo
nele geografice ale lumii au subli
niat însemnătatea inițiativei țării 
noastre și au dat o înaltă apreciere 
contribuțiilor României la angajarea 
unui dialog mondial pentru soluțio
narea problemelor specifice ale tine
rei generații.

Dezbaterile din Comisia politică specială
NAȚIUNILE UNITE 6 (Agerpres). 

— Luînd cuvîntul in cadrul dezba
terilor din Comisia politică specială 
a Adunării Generale a O.N.U., re
prezentantul Bulgariei a arătat că 
folosirea, exclusiv în scopuri paș
nice, a spațiului extraatmosferic și 
împiedicarea militarizării acestui 
mediu reprezintă o sarcină vitală 
pentru Întreaga omenire. Sperăm, a 
declarat vorbitorul, că omenirea va 
intra în secolul al XXI-lea nu cu 
povara planurilor periculoase și ira
ționale de declanșare a „războiului

stelelor", ci cu un program concret 
de pace in Cosmos.

Reprezentantul U.R.S.S. a reiterat 
propunerile Uniunii Sovietice de 
extindere a cooperării Internaționale 
în vederea folosirii în scopuri exclu
siv pașnice a Cosmosului și a de
clarat că „un spațiu extraatmosferic 
pașnic este o parte integrantă a unui 
sistem atotcuprinzător de securitate 
internațională, ale cărui elemente 
sint examinate în prezent la O.N.U. 
cu participarea comună a tuturor 
statelor membre".

TOKIO
Desemnarea noului prim-ministru al Japoniei
TOKIO 6 (Agerpres). — Cele două 

camere ale parlamentului japonez. 
Camera Consilierilor și Camera Re
prezentanților. in care Partidul Li
beral-Democrat (P.L.D.) deține ma
joritatea. au ales vineri in funcția 
de prim-ministru al țării pe Noboru 
Takeshita, noul președinte al libc- 
ral-democraților niponi. El îi succe
de lui Yasuhiro Nakasone, care, la 
încheierea celui de-al doilea mandat 
al său ca președinte al P.L.D.. și-a 
prezentat vineri oficial demisia.

Primul ministru Takeshita a făcut 
apoi cunoscută lista guvernului. în 
care postul de vicepremier și minis

tru de finanțe a fost încredințat lui 
Kiichî Miyazawa. fost pretendent la 
funcția de lider al partidului. Porto
foliul afacerilor externe ii revine 
lui Sosuke Uno. in timp ce Agenția 
de apărare națională va fi condusă 
de Tsutomu Kawara.

Observatorii de Ia Tokio remarcă 
faptul că. în repartizarea portofo
liilor guvernamentale, noul premier 
a trebuit să țină seama de existenta 
diferitelor grupări din cadrul P.L.D. 
Takeshita declara despre noua echi
pă guvernamentală că va fi orien
tată spre acțiune.

ORGANIZAREA DE ALEGERI ANTICIPATE ÎN BELGIA
BRUXELLES 6 (Agerpres). — 

Consiliul de Miniștri al Belgiei, în
trunit la Bruxelles, a hotărit vineri 
organizarea de alegeri legislative 
anticipate la 13 decembrie. Guvernul 
a hotărit, de asemenea, ca în ajunul 
scrutinului să fie dizolvate consilii
le provinciale. Prima ședință a nou

lui parlament va avea loc la 5 ia
nuarie 1988.

Organizarea de alegeri anticipate a 
fost decisă în urma crizei guverna
mentale declanșate ca urmare a 
unor divergente între comunitățile 
flamandă și valonă, în luna octom
brie.

15900000 șomeri în țările Pieței comune
BRUXELLES 6 (Agerpres). — Nu

mărul șomerilor în țările membre 
ale C.E.E. se ridica la sfirșitul lunii 
septembrie la 15 900 000, au declarat 
surse comunitare la Bruxelles.

Cel mai mare număr de șomeri la

nivelul țărilor Pieței comune se 
înregistra în rindurile tinerilor sub 
25 de ani. Paralel, rata șomajului a 
înregistrat o creștere medie de 2,9 
Ia sută in țări ca Marea Britanie, 
Franța și Spania.
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Acțiuni și luări de poziție pentru
încetarea cursei înarmărilor

In sprijinul eliminării rachetelor cu rază medie 
și mai scurtă de acțiune

ATENA. — „Inițiativa celor șase 
state pentru pace și dezarmare". Ia 
care participă Grecia, Suedia. Ar
gentina, Tanzania, India și Mexic, 
se simte încurajată de organizarea 
intilnirii sovieto-americane la ni
vel inalt și de preconizata semnare 
a unui tratat privind eliminarea 
rachetelor cu rază medie și mai 
scurtă de acțiune, a declarat mi
nistrul elen de externe, Karolos 
Papoulias.

VIENA. — înțelegerea sovieto-a- 
mericană privind lichidarea rache
telor cu rază medie de acțiune și a

celor operativ-tactice încununează 
nu numai eforturile diplomatice 
ale diferitelor state, intre care se 
numără și Austria, ci și acțiunile 
amplei mișcări pentru pace din 
Europa și din lume, a declarat pre
ședintele Comitetului pentru poli
tică externă al Camerei Inferioare 
a Parlamentului Austriei. Peter 
Jankowitz, în cadrul dezbaterilor 
de politică externă din Parlament, 

încheierea acordului, a subliniat 
el, trebuie să fie nu sfirșitul, ci 
începutul unui proces real de 
dezarmare.
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Pentru soluționarea 
pe cale politică a situației 

din America Centrală

ADUNAREA SOLEMNĂ A REPREZENTANȚILOR 
OPINIEI PUBLICE DIN CAPITALA U.R.S.S.

„Numai prin eforturi comune se poate preîntîmpina 
pericolul unui război"

BONN. — într-o declarație dată 
publicității la Bonn, ministrul de 
externe al R.F. Germania. Hans- 
Dietrich Genscher, apreciază că 
acordul care urmează să fie semnat 
între U.R.S.S. și S.U.A. privind eli
minarea rachetelor cu rază medie 

1 de acțiune și operativ-tactice și ac- 
l țiunile celor două părți în direcția 
. unei reduceri a armamentelor stra- 
1 tegice ofensive constituie o confir- 
l mare a faptului că doar prin efor- 
’ turi comune se poate preîntimpina 
ț pericolul unui război și se poate 
/ asigura supraviețuirea omenirii. 
‘ în lume nu trebuie să existe nici 
i războaie nucleare și nici războaie 
’ clasice și, de aceea, ar avea o mare 
ț însemnătate realizarea de succese 

în oricare dintre domeniile dezar-

ț Premise favorabile pentru 
j Est-Vest
,■ VIENA. — Intr-un articol publi- 
ț cat în revista „Zukunft", Bruno
i Kreisky, fost cancelar al Austriei, 
1 vicepreședinte al Internaționalei 
l Socialiste, apreciază ca nefirească 

situația ca „pe continentul euro- 
) pean să fie acumulate gigantice 
i stocuri de armamente dintre cele 
’ mai periculoase și să se afle sub
ț arme milioane de oameni". Bruno 

Kreisky combate afirmațiile unor

mării, inclusiv în privința elimină
rii armelor chimice și reducerii ar
mamentelor convenționale, se arată 
în document. Negocierile în aceste 
probleme nu trebuie să se situeze 
in umbra celor privind reducerea , 
armamentelor nucleare și să de- ț 
pindă de ele, relevă șeful diploma- •' 
ției vest-germane.

Hans-Dietrich Genscher se pro
nunță pentru elaborarea unor doc
trine militare defensive care să 
prevadă, intre altele, reducerea 
forțelor armate și armamentelor la 
nivelul unei „suficiențe raționale". 
Fiecare pas pe calea reducerii ar- l 
senalelor militare ar reprezenta o . 
mare victorie, afirmă ministrul I 
vest-german, citat de agenția D.P.A. ț 

restructurarea raporturilor j

oameni politici din Occident potri- l 
vit cărora încetarea cursei tnarmă- * 
rilor ar aduce, chipurile, unele i 
avantaje unilaterale U.R.S.S. In si- / 
tuația actuală — subliniază el — ) 
există șanse de realizare a unor re- î 
lății noi intre S.U.A. și U.R.S.S., iar .’ 
prin aceasta s-ar crea premise pen- ț 
tru restructurarea raporturilor Est- i 
Vest în ansamblul lor — relatează 1 
agenția T.A.S.S. ț
.. ... .. ...... .. .......... „ . <

ț

Continua cursul descendent al dolarului
REACȚII IN CAPITALELE OCCIDENTALE

La principalele burse occidentale 
moneda americană iși continuă 
cursul descendent. La Frankfurt, do
larul se schimba joi cu 1,66 mărci — 
cel mai scăzut nivel al său din ulti
mele patru decenii, la Paris — 
cu 5.64 de franci vineri dimineața, 
iar la Tokio a atins un nivel re
cord : 135,45 yeni. Această criză acu
tă înregistrată pe piețele valutare a 
ajuns să alerteze cercurile politice, 
financiare și presa occidentală, care 
s-au lansat în căutarea factorilor ca
uzatori ai fenomenului. Intr-un in
terviu acordat ziarului „Wall Street 
Journal", ministrul american al fi
nanțelor. James Backer, a recunos
cut că sistemul financiar al lumii 
capitaliste se află intr-o „situație 
nestabilă", creată de crahul de la 
bursa de valori din New York. La 
rindul său. ministrul britanic al fi
nanțelor a subliniat că sursa crizei 
de bursă trebuie căutată in Statele 
Unite, care ar trebui să ia măsuri 
urgente pentru reducerea deficitului 
său bugetar. (Agerpres)

BONN 6 (Agerpres). — Crahul de 
la bursele de valori și valutare din 
ultimele săptămini constituie, după 
părerea socia’-democraților vest-
germani. un vot de neîncredere în
politica economică promovată in
prezent de statele industrializate
occidentale, a declarat, in Bundestag, 
purtătorul de cuvînt pentru proble
mele economice al fracțiunii Parti
dului Social-Democrat din R.F.G., 
Wolfgang Roth. Potrivit agenției 
D.P.A., el a relevat că tulburările

înregistrate în lumea financiară se 
datorează „politicii bugetare lipsite 
de un fundament solid" a S.U.A. și 
instabilității politicii monetare a ad
ministrației de la Washington, pre
cum și crizei nesoluționate a dato
riei externe a țărilor în curs de dez
voltare.

LONDRA 6 (Agerpres). — Primul- 
ministru al Marii Britanii, Margaret 
Thatcher, a trimis un mesaj perso
nal președintelui S.U.A.. Ronald 
Reagan, in care ii cere să întreprin
dă acțiuni pentru reducerea deficitu
lui bugetar, informează agenția Chi
na Nouă. Mesajul urmează unei cu- 
vîntări rostite in Camera Comunelor 
de ministrul de finanțe. Nigel Law- 
son. care a criticat politica econo
mică a S.U.A.. considerind-o răspun
zătoare pentru crahul înregistrat la 
burse in ultimele săptămini.

OTTAWA 6 (Agerpres). — Potrivit 
datelor publicate de ..Bank of Mont
real", una dintre cele mai mari in
stituții financiare din Canada, evo
luția situației de la burse, caracteri
zată prin „prăbușirea" cursurilor ac
țiunilor. va avea ca rezultat o înce
tinire considerabilă a ritmului eco
nomiei canadiene de la 6 la sută, 
anul trecut, la 0,6 la sută în acest 
an. Ca urmare, pe plan social se va 
produce o creștere a numărului ce
lor ce isi vor pierde locurile de 
muncă, specialiștii. acestei bănci es- 
timînd că rata șomajului va ajunge, 
la finele acestui an. pină la 9,5. Ia 
sută, față de 8,6 la sută in 1986.

. (DIN ACTUALITATEA politică)

haiti . Moravuri vechi, răfuieli noi
Situația politică din Haiti intră 

într-o fază decisivă pentru viitorul 
acestei mici republici, ' situată in 
zona Caraibilor. După cum se știe, 
ca urmare firească a valului de pro
teste populare, dictatorul Jean-Clau- 
de Duvalier („Baby Doc"), care la 
rindul său preluase puterea de la 
tatăl său („Papa Doc"), a fost ne
voit să părăsească țara la 7 februa
rie 1987. Un triumvirat militar — 
Consiliul Național de Guvernămint, 
prezidat de generalul Henri Nam- 
phy — s-a angajat, după nu
meroase tergiversări, să pregătească 
terenul pentru trecerea la o admi
nistrație civilă. Sub-presiunea mase
lor, liderii militari au dat curs unor 
revendicări ale forțelor democra
tice — permisiunea obținută de 
partide de a-și desfășura legal acti
vitatea, formarea unei Adunări Con
stituante și ținerea unui referendum 
asupra noii Constituții — dar în
treaga desfășurare a evenimentelor 
demonstrează că pericolul conti
nuării, sub o formă mai mult sau 
mai puțin deghizată, a vechiului 
regim nu este nici pe departe în
lăturat.

Ce-i drept. Consiliul Electoral 
Provizoriu a anunțat că la 15 no
iembrie vor avea lac alegeri muni
cipale, Iar la 29 noiembrie vor fi 
aleși președintele republicii și mem
brii celor două camere ale parla
mentului. O dată cu aceasta ar ur
ma să înceteze activitatea guvernu
lui Interimar. „Mulți haitieni — no
tează agenția D.P.A., într-o relatare 
transmisă din Port-au-Prince — se 
tem, totuși, că administrația mili
tară va impune un candidat conve
nabil sau va anula complet alege
rile, sub pretextul tulburărilor po
litice". Consiliul Electoral Provizoriu 
a făcut cunoscut. în seara zilei de 2 
noiembrie, că a aprobat 23 de can
didaturi din cele 35 prezentate pen
tru funcția de președinte. Printre 
cei „admiși", constată agențiile in
ternaționale de presă, se află nu
meroși politicieni care au deținut 
posturi ministeriale sau înalte func
ții în aparatul de stat pe vremea 
dictatorului F. Duvalier. „Cercurile

opoziției — adaugă D.P.A. — afirmă 
chiar, pe baza dovezilor adunate, că 
lista candidatelor a fost definitivată 
sub influența senatorului Robert 
Graham și a congresmenului Walter 
Fountroy, care s-au deplasat spe
cial din S.U.A. pentru doua zile in 
insula caraibiană".

In aceste condiții, șituația po
litică rămine nesigură si încor
dată. Pină de curind nu se 
făcuseră nici un fel de pregătiri 
(buletine de vot, liste electorale, 
ș.a.) în vederea scrutinului. Riscu
rile adversarilor fostului regim de 
a-și prezenta candidatura în alege
rile prezidențiale au dobindit pro
porții alarmante. La 2 august, can
didatul Partidului social-democrat, 
Louis Eugene Athis, a fost asasinat 
de „un grup de necunoscuți", în 
chiar capitala țării. Zilele trecute o 
soartă asemănătoare a avut candi
datul Partidului democrat-creștin, 
Yves Valel, ucis cu focuri de armă 
in apropierea cartierului general al 
poliției din Port-au-Prince. „Rămă
șițele fostului regim — duvalieriștii 
— vor să împiedice alegerile prin 
toate mijloacele" — avertizează săp- 
tăminalul „Haiti-Observateur". îm
pușcăturile in plină noapte au de
venit la Port-au-Prince atit de frec
vente, incit cetățenii nu mai îndrăz
nesc să iasă pe stradă o dată cu în
serarea. Opinia publică democratică 
impută militarilor și comandourilor 
alcătuite din membrii fostelor forțe 
de represiune internă, de tristă 
amintire, „Tontons Macoute", nume
roase acte teroriste împotriva for
țelor de opoziție. Nu sînt cruțați 
nici ziariștii, nici slujitorii cultelor. 
Deși oficial interzise, grupurile tero
riste „Tontons Macoute", înființate 
de regimul lui Duvalier, au devenit 
extrem de active, numărul celor ce 
le compun fiind apreciat la 40 000.

Mai mult, guvernul interimar a 
„reabilitat", printr-un act oficial, 
mai mulți înalți funcționari din 
vremea dictaturii duvalieriste, care 
au deținut posturi ministeriale, spre 
a' le netezi calea revenirii W ofi
ciale pe scena politică. Circulă

insistent zvonuri că însuși, dic
tatorul înlăturat de la putere. 
Jean-Claude Duvalier, ar fi „dis
pus" să candidele in alegeri. 
„Regimul militar intenționează să 
continue duvalierismui", constata 
Jean Claude Bajeux, militant al 
unei organizații pentru drepturile 
omului din Haiti. „Numeroși hai
tieni — scrie ziarul american 
„Washington Post" — sînt convinși 
că Namphy și generalul de briga
dă Williams Regala (al doilea în 
ierarhia triumviratului militar) nu 
intenționează să predea puterea 
unui guvern civil".

„Ceea ce se petrece în prezent în 
Haiti — împușcături, atacuri și a- 
menințări — este de natură să slu
jească intențiile militarilor de a găsi 
un pretext pentru împiedicarea ale
gerilor". apreciază la rindul lui un 
observator din Port-au-Prince. citat 
de amintita agenție vest-germană 
D.P.A.

Intre timp, situația economică în 
țară s-a agravat. Zilnic sint trans
mise relatări zguduitoare despre con
dițiile precare in care trăiesc locui
torii din cartierele mărginașe ale 
capitalei.

...Simone Gerard ridică. In fieca
re seară, scaunele și Ie așază pe 
masă pentru a face Ioc celor opt. 
copii ai săi să doarmă. Doi copii 
dorm sub masă, alți doi alături pe 
podea, doi pe un prici vechi, fără 
saltea și cei doi mai mici în pat cu 
părinții. Locuința ei, intr-un cartier 
mizer din Port-au-Prince, este com
pusă dintr-o singură încăpere fără 
ferestre. Adresa sună ca o teribilă 
acuzație : Strada Soarelui 3, nr. 14. 
Cel puțin 10 familii au aceeași a- 
dresă, căci ele trăiesc, perete lingă 
perete, în cartierul periferic „Cite 
Soleil" (Orașul soarelui), unde cite- 
va sute de mii de haitieni și-au cău
tat un adăpost. Sint locuitori siliți 
de foame și mizerie să-și pără
sească satele în speranța că vor 
avea noroc să-și găsească o ocupa
ție in capitală. Pentru încăperea mi
zeră din strada Soarelui, de 3X3. Si
mone și soțul ei plătesc lunar pro

prietarului. un ofițer de poliție, e- 
ehivalentul a 20 de dolari. Soțul se 
angajează ocazional la recoltarea 
bumbacului in Republica Dominica
nă, dar costul transportului inghite 
aproape integral puținul ciștig obți
nut din munci istovitoare. Compa
rativ cu familia Gerard, alți haitieni 
înfruntă privațiuni și mai mari.

lată cifrele consemnate in statis
ticile oficiale : in Haiti, 95 la sută 
din locuințe nu dispun de apă 
potabilă ; 85 la sută din locui
tori nu au avut posibilitatea 
să frecventeze o școală spre 
a învăța să scrie și să citeas
că ; 75 la sută trăiesc intr-o sta
re de sărăcie absolută. Numeroși co
pii mor in primul an de viață. Ju
mătate din bărbații apți de muncă 
sint șomeri, iar restul prifhesc sa
larii de înfometare. Numai 60 000 de 
privilegiați au un nivel de trai a- 
sigurat. Lor le revine 46 Ia sută din 
avuția națională. I.a sate, latifun
diarii. posesorii majorității, terenuri
lor cultivabile, dispun după bunul 
plac de viața și soarta celor ce 
muncesc pămintul. Bogățiile țării 
continuă să fie jefuite de firmele 
străine.

Crunta exploatare a oamenilor 
muncii de la orașe și sate, corup
ția. proasta administrație — tare ca
racteristice ale regimului dictatorial 
— rămin în continuare realități dra
matice eu care se confruntă haitie- 
nii. înlăturarea lui Duvalier nu a 
marcat și începutul unei îmbunătă
țiri a situației economice și socia
le. Dimpotrivă, săracii au devenit și 
mai săraci.

In ciuda acestor condiții deloc 
prielnice, forțele democratice ale o- 
poziției nu se Iasă intimidate, des- 
fășurînd cu abnegație acțiuni de 
mobilizare a sectoarelor celor mai 
diverse ale opiniei publice pentru 
garantarea desfășurării legale a ale
gerilor programate, ca un prim-pas 
spre instaurarea unei administrații 
civile și înfăptuirea de modificări 
structurale in viața țării.

Petre STANCESCU

MANAGUA 6 (Agerpres). — Intr-o 
declarație făcută la Managua, cu pri
lejul unui miting, președintele Re
publicii Nicaragua, Daniel Ortega, a 
anunțat hotărirea guvernului de a 
întreprinde pași pozitivi în direcția 
încetării focului intre armata popu
lară sandinistă și grupările contra
revoluționarilor antisandiniști. El a 
declarat, totodată, că guvernul nica- 
raguan este gata să înceapă dialogul 
cu Statele Unite asupra normaliză
rii relațiilor dintre cele două țări.

CIUDAD DE MEXICO 6 (Ager
pres). — în cadrul convorbirilor 
oficiale care au loc în Mexic intre 
președintele țării. Miguel de la Ma
drid, și președintele guvernului 
spaniol. Felipe Gonzalez, s-a relevat 
necesitatea soluționării pe cale paș
nică a situației conflictuale din 
America Centrală, fiind salutată a- 
propiata intilnire Ia nivel înalt a 
grupului celor opt. Părțile au subli
niat. de asemenea, urgența punerii 
pe baze noi a cooperării economice 
internaționale, in vederea soluționă
rii problemei datoriei externe și a 
eliminării protecționismului comer
cial. informează agenția Prensa 
Latina.

MOSCOVA 6 (Agerpres). — Joi 
seara, la Moscova a avut loc o adu
nare solemnă a reprezentanților opi
niei publice din capitala Uniunii 
Sovietice, consacrată marcării a 70 
de ani de la Marea Revoluție Socia

listă din Octombrie. Cu acest prilej, 
a rostit o cuvintare Boris Elțin, 
membru supleant al Biroului Politie 
al C.C. al P.C.U.S., prim-secretar al 
Comitetului orășenesc Moscova al 
P.C.U.S.

Document al Secretariatului Comitetului pentru
Reuniticarea Pașnică a Patriei din R. P. D. Coreeană

PHENIAN 6 (Agerpres). — Secre
tariatul Comitetului pentru Reunlfi- 
carea Pașnică a Patriei — C.R.P.P. 
din R.P.D. Coreeană a dat publici
tății un document denunțind ampli
ficarea represiunilor actualelor auto
rități de la Seul împotriva tinerilor 
și studenților patrioți. Sint blamate 
arestările efectuate pe tot cuprinsul 
Coreei de Sud în rindul militanților 
pentru democrație. Subliniind că 
această campanie are ca scop să in
timideze populația și să favorizeze 
obținerea unei victorii a candidatu
lui guvernamental in alegerile prezi
dențiale programate pentru luna de
cembrie, documentul cere încetarea 
neintirziată a represaliilor — rela
tează agenția A.C.T.C.

SEUL 6 (Agerpres). — Vineri, po
liția sud-coreeană a arestat 30 de

studențl, în timpul unei demonstrații 
care a avut loc în orașul Pusan. 
Participanții la demonstrație cereau 
anularea mitingurilor electorale pro
gramate de candidatul partidului de 
guvernămint, Ro Tae Ou. considerat 
de populația orașului ca un colabo
rator apropiat al actualului dictator, 
Chun Du Hwan. Poliția a făcut uz 
de bastoane și grenade cu gaze 
lacrimogene pentru a-i dispersa pe 
.manifestant!.

Pe de altă parte. agențiile ele 
presă relatează că, la Seul, peste 30 
de lideri ai organizațiilor studen
țești continuă. pentru a treia zi 
consecutiv, o grevă a foamei, în 
sprijinul cererii lor privind demisia 
imediată a guvernului in funcțiune 
Si formarea unui cabinet indepen
dent, care să asigure o desfășurare 
echitabilă a alegerilor.

Crește mișcarea de protest 
împotriva represiunilor 

din R. S. A.
NAȚIUNILE UNITE 6 (Agerpres). 

— Intr-o scrisoare adresată autori
tăților din Republica Sud-Africană, 
președintele actualei sesiuni a Adu
nării Generale a O.N.U., Peter Flo
rin, cere guvernului de la Pretoria 
să renunțe la executarea patriotului 
sud-african Mlungizi Luphondo. în
treaga sa vină, se spune in docu
ment. este că a fost un luptător 
consecvent pentru libertatea negrilor 
și pentru abolirea sistemului inuman 
de apartheid.

JOHANNESBURG 6 (Agerpres).— 
Sub presiunea opiniei publice sud- 
africane. autoritățile rasiste de la 
Pretoria au fost nevoite să pună in 
libertate pe Govan Mbeki, membru 
al conducerii Congresului Național 
African (A.N.C.), vechi tovarăș de 
luptă al Iul Nelson Mandela — 
transmite agenția A.P.A. El a fost 
eliberat după 23 de ani de detenție, 
împreună cu alți patru deținuți po
litici.

PRETORIA 6 (Agerpres). — Cli
matul de teroare din Africa de Sud 
este marcat de noi acte de cruzime 
ale regimului împotriva celor care 
se pronunță, într-un fel sau altul, 
pentru abolirea politicii de discrimi
nare rasială. După cum informează 
surse sud-africane, trei persoane de 
culoare participante la mișcarea 
antiapartheid au fost executate.

De la începutul anului au fost 
condamnați și executați prin spînZu- 
rare pentru activități similare 131 
de sud-africani. dintre cpre 84 negri.

Ripostă dală elementelor 
contrarevoluționare din Mozambic

MAPUTO 6 (Agerpres). — în 
cursul schimburilor de focuri dintre 
subunități ale forțelor armate mo- 
zambicane și grupări mercenare 
contrarevoluționare, sprijinite de re
gimul rasist sud-african. care au 
avut loc, la sfirșitul săptăminii tre
cute, in preajma localității Matse- 
quenha, la aproximativ 70 km sud- 
vest de Maputo, mercenarii au 
pierdut 30 de combatanți — transmi
te agenția Prensa Latina, care reia 
o informație a agenției mozambica- 
ne de presă A.I.M.

S-a precizat că asemenea înfrun
tări intre armată și forțele contra
revoluționare au mai avut loc și in 
partea de sud a provinciei Inham- 
bane.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Situație încordată la Beirut • Președintele R. A. Egipt despre 
necesitatea convocării unei conferințe internaționale de pace 

O Declarațiile secretarului general al Ligii Arabe
BEIRUT 6 (Agerpres). — Vineri 

B continuat, pentru a doua zi, greva 
generală din Liban, declanșată in 
semn de protest fată de degradarea 
situației economice și sociale din 
tară. Greva a fost respectată în toa
te sectoarele cu excepția spitalelor, 
atit la orașe cit și la sate. Ea a fost 
organizată la chemarea Confedera
ției Generale a Muncii, reclamin- 
du-se adoptarea de măsuri concrete 
și urgente pentru redresarea situa
ției economice. încetarea războiului 
civil și reglementarea crizei interne. 
O declarație difuzată de partidele si 
organizațiile politice libaneze expri
mă sprijinul pentru grevă și pentru 
adoptarea unor măsuri radicale. în 
vederea soluționării crizei.

Pe de altă parte, starea de ten
siune se menține. Două puternice 
explozii s-au înregistrat în Beirutul 
de vest, soldîndu-se cu rănirea mai 
multor zeci de persoan e si avarierea 
gravă a imobilelor din apropiere.

Totodată, ambarcațiuni militare 
israeliene au interceptat o navă co
mercială libaneză încărcată cu ali
mente. în largul coastelor orașului- 
port Sour (Tyr). Militari israelient 
au urcat la bordul navei, au perche
ziționat-o si au arestat o persoană 
de naționalitate libaneză, informează 
agenția KUNA.\

CAIRO 6 (Agerpres). — într-un 
Interviu acordat revistei pariziene 
de limbă arabă „Al-Watan Al- 
Arabi", președintele egiptean, Hosni 
Mubarak, s-a pronunțat pentru con
vocarea unei conferințe internațio
nale de pace pentru Orientul Mijlo
ciu, fără de care nu este posibilă

soluționarea problemei acestei zone. 
EI a subliniat, că participarea Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei 
la o astfel de conferință constituie 
o condiție esențială a convocării ei.

Referindu-se la. efectele negative 
ale războiului iraniano-irakian, pre
ședintele egiptean a făcut apel Ia 
întărirea unității arabe și soluțio
narea pe cale negociată a acestui 
conflict — relevă agenția M.E.N.

AMMAN 6 (Agerpres). — Secreta
rul general al Ligii Arabe, Chedli 
Klibi, aflat la Amman pentru a 
participa la conferința arabă la nivel 
înalt de la 8 noiembrie, a declarat 
că reuniunea constituie, in sine, un 
eveniment în procesul întăririi soli
darității țărilor arabe — informeaș 
agenția M.A.P. El a considerat că 
importanța întâlnirii la nivel înalt 
rezidă și în faptul că ea are Ioc în 
condițiile unei conjuncturi marcate 
de creșterea pericolelor în zona 
Orientului Mijlociu.

în teritoriile arabe ocupate de pe 
malul vestic al Iordanului continuă 
perchezițiile și arestările operate de 
poliția israeliană împotriva popu
lației arabe. în ultimele zile au fost 
aruncați In închisori și lagăre peste 
50 de palestinieni arestați sub clasi
ca acuzație de „apartenență la Or
ganizația pentru Eliberarea Palesti
nei" și „participare la acțiuni împo
triva autorităților de ocupație". Po
trivit agențiilor de presă, persoanele 
arestate sint supuse unui permanent 
regim de tortură. ’

(Agerpres)

Eșecul negocierilor
MADRID 6 (Agerpres). — Cea de-a 

șaptea rundă de negocieri intre Spa
nia si Statele Unite cu privire la re
ducerea efectivelor militare nord- 
americane de pe teritoriul spaniol 
s-a încheiat la Madrid fără să se 
aiungă la un acord intre cele două 
Părți, informează agenția EFE. Ma
ximo Cajal, șeful delegației spaniole 
la negocieri, a anunțat că o nouă 
rundă de tratative va avea loc la 
mijlocul lunii decembrie, tot in ca
pitala Spaniei. Totodată, reprezen-

hispano-americane
tantul spaniol a precizat că guverna, 
său va trimite, înainte de 14 noiem
brie, o notă oficială cu privire la 
neprelungirea tratatului de priete
nie, apărare și cooperare dintre cele 
două țări, care expiră în mai 1988.

Aminată pină acum de citeva ori. 
cea de-a șaptea rundă de negocieri 
trebuia să fie și ultima, deoarece 
termenul pină la care una din părți
le semnatare poate denunța tratatul 
hispano-american expiră la 14 no
iembrie.

E DE PRESA
scurt

ADERARE. Prin reprezentanții 
. săi diplomatici la Moscova, Wa- 
I shington.și Londra. Spania a pre- 
1 zentat instrumentele pentru adera

rea sa la Tratatul de neproliferare 
I a armelor nucleare — transmite 
I agenția EFE. Tratatul, la care au 

subscris, pină in prezent. 132 de 
I state, a fost încheiat in iulie 1968 

și a intrat in vigoare in martie 1979.
■ ALEGERE. Alvaro Cunhal. secre

tar general al Partidului Comunist 
I Portughez, a fost ales membru al 

Consiliului de Stat, cel mai înalt 
I organism consultativ de pe lingă 

președintele republicii — infor
mează agenția T.A.S.S.

SESIUNEA PARLAMENTULUI 
INDIAN. La New Delhi s-au des- 

Ichis lucrările sesiunii de iarnă a 
parlamentului indian, consacrate 
dezbaterii unor probleme la ordi
nea zilei din actualitatea internă. 

I Deoutații vor dezbate, de aseme- 
I nea. și bugetul țării pe următorul 

exercițiu financiar.
EXPERIENȚĂ NUCLEARA. In 

i ziua de 5 noiembrie. Franța a .efec
tuat o nouă explozie nucleară sub- 

I terană în atolul Mururoa din sudul 
Oceanului Pacific. Potrivit infor
mațiilor furnizate de oamenii de 

1 știință din Noua Zeelandă. puterea.
exploziei a fost, de 20 kilotone. .Se 
precizează că această explozie nu
cleară este a doua efectuată in ul- 

I Urnele zece zile și a 88-a experien- 
1 ță din atolul Mururoa, inceplnd din 

anul 1975.
MANIFESTAȚIE. Peste 15 000 de 

1 studenți greci au participat la 
I Atena la o manifestație în sprijinul 

revendicărilor lor privind amelio
rarea sistemului de invățămint su
perior din țară, relatează agenția 

| Taniug. Printre acestea se află ce- 
I rerile privind majorarea fondurilor 

alocate învățămintului universitar, 
i desființarea colegiilor particulare 
I și modernizarea procesului de ln- 

ștruire, menționează agenția citată.

EVOLUȚIA COMPLEXULUI OR
BITAL „MIR“. La încheierea a. 
nouă luni de la lansarea in spațiu 
pentru Iuri Romanenko și a 108 
zile pentru Aleksandr Aleksandrov, 
cei cloi cosmonauti iși continuă ac
tivitatea la bordul complexului or
bital sovietic ..Mir". In programul 
acestei săptămini au figurat lucrări 
de descărcare a navei de transport 
..Progress-32“, în prezent realizin- 
du-se completarea rezervoarelor 
complexului orbital cu combustibil 
?i oxidant adus pe orbită de aceas
tă navă. In paralel cu această ac
tivitate, cosmonauțll execută dife
rite experimente științifice si obser
vații astronomice. Starea sănătății 
lor este bună, relatează agenția 
T.A.S.S.

REUNIUNE ÎN PROBLEMELE 
ENERGIEI. Miniștrii energiei din 
23 de țări latino-americane și ca- 
raibiene care participă, la Havana, 
Ia lucrările celei de-a XVIII-areu- 
nittni a Organizației Letino-Ameri- 
cane a Energiei (O.L.A.D.E.) au 
adoptat o declarație și mai multe 
rezoluții preconizind promovarea 
cooperării regionale tn materie — 
transmite agenția Prensa Latina. 
Acordurile realizate sint cuprinse 
într-un document intitulat ..Decla
rația de la Havana", care, intre 
altele, trece în revistă situația eco
nomică regională. în mod deosebit 
sectorul energetic, și efectele 
profund negative pe care Ie are 
asupra economiilor naționale la
tino-americane problema datoriei 
externe.

LA MARSILIA a luat sfîrșit o 
reuniune a reprezentanților a 16 
state din zona Mediteranei. consa
crată examinării problemelor pri
vind combaterea și prevenirea po
luării apelor acestei mări. La îri- 
tilnire. primarii a 36 de mari orașe 
riverane au efectuat un schimb de 
opinii cu privire la căile și meto
dele folosite sau care vor fi apli
cate în practică pentru înlăturarea 
factorilor poluanți.

CONFERINȚA. La Auckland au 
început lucrările celei de-a 71-a 
conferințe anuale a Partidului La- I 
burist (de guvernămint) din Noua j 
Zeelandă. Dezbaterile se vor con-, 
centra asupra politicii în domeniul i 
economic și, social a actualului gu
vern condus de premierul David 1 
Lange, Agenția China Nouă men
ționează în acest sens creșterea nu
mărului celor care se pronunță i 
pentru sporirea rolului statului in

■ evoluția economiei țării, apreciind I 
că‘acest aspect ar putea reprezenta 
unu! dintre subiectele abordate de ’ 
delegați. La incheierea conferinței 
va fi ales noul președinte al parti
dului.

UN AISBERG URIAȘ, rupt din I 
calota de gheață a Antarcticii, plu
tește acum in largul apelor Mării 
Ross. După cum relatează agenția . 
China Nouă, citind informații ale 
Fundației naționale pentru stiintă 
din S.U.A., aisbergul este de di
mensiuni absolut neobișnuite : 40 
km lățime, 158 km lungime, iar gro
simea sa este estimată la 230 m. 
Uimitor ca mărime, blocul de ghea- i 
lă ar putea, dacă ar fi posibil de 
transportat în California si de to- I 
pit — a arătat un purtător de cu
vînt al fundației —. să asigure ana I 
necesară orașului Los Angelas pen
tru următorii... 675 de ani. S-a 
menționat că prezența, sa in apele . 
mării nu constituie un pericol pen
tru navigație.

PROCES. La Milano s-a încheiat 
procesul împotriva a ont teroriști | 
aparținînd grupării ..NAR“ prin 
condamnarea acestora pentru parti- | 
cipare Ia bandă armată, informează 
agenția A.N.S.A. Acuzații erau im-, 
plicaii și in trei omucideri. Lista , 
condamhaților, evidențiază agenția, 
cuprinde nume cunoscute ale ex- I 
tremei drepte italiene..

INUNDAȚII. Un număr de 14 
persoane si-au pierdut viata ca ur
mare a. marilor inundații care s-au i 
abătut asupra unor întinse zone din j 
sud-estul Spaniei. Potrivit știrilor 
transmise de posturile de radio I 
spaniole, din cauza ploilor abun- |
Rente numeroase sate au fost 
inundate, nivelul apelor alungind, | 
pe alocuri, la doi metri si jumăta- | 
te. Au fost evacuate tniî de per-
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