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LA 15 NOIEMBRIE

Vom alege pe cei mai buni 
dintre cei mai buni

Expresie a voinței comune de a întări și dezvolta colaborarea multilaterală româno-iugoslavă, 

în interesul reciproc, al cauzei socialismului și păcii, ieri a început

VIZITA 0FSC5ALĂ DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU, ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA

ELENA CEAUȘESCU, IN R. S. F. IUGOSLAVIA
Ceremonia sosirii la

Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, a 
sosit, joi, 12 noiembrie, la 
Belgrad, într-o vizită ofi
cială de prietenie, la invi
tația tovarășului Lazar 
Moisov, președintele Prezi
diului Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia, 
și a tovarășului Boșko 
Krunici, președintele Pre
zidiului Comitetului Cen
tral al Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia.

Continuînd bogata tradi
ție a întîlnirilor dintre 
conducătorii de partid și de 
stat ai celor două țări, vi
zita piine cu pregnanță în 
lumină trăinicia și caracte
rul rodnic al relațiilor de 
strînsă prietenie și colabo
rare dintre partidele, țările 
și popoarele noastre, voința 
comună de a conferi di
mensiuni tot mai largi con

începerea
Joi. 12 noiembrie, la Pala

tul Federației din Belgrad 
au început convorbirile o- 
ficiale dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, 
tovarășa Elena Ceaușescu și 
tovarășul Lazar Moisov. pre
ședintele Prezidiului Republi
cii Socialiste Federative Iugo
slavia.

La convorbiri participă :
Din partea română — tova

rășii Gheorghe Oprea, prim 
viceprim-ministru al guvernu
lui. loan Totu. ministrul afa
cerilor externe. Constantin 
Stanca, ministru secretar ’ de 
stat la Ministerul Comerțului 

lucrării româno-iugoslave, 
atît pe plan bilateral, cît și • 
în sfera vieții internațio
nale, în interesul reciproc, 
al cauzei generale a socia
lismului și păcii, al înțele
gerii și cooperării în Bal
cani, in Europa și în în
treaga lume.

Conducătorul partidului 
și statului nostru este în
soțit în această vizită de 
tovarășii Gheorghe Oprea, 
membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim viceprim- 
ministru al guvernului, ' 
loan Totu, membru su
pleant al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul afacerilor 
externe, de alte persoane 
oficiale.

Ceremonia sosirii a avut 
loc pe aeroportul din Bel
grad, unde erau arborate 
drapelele de stat ale Româ
niei și Iugoslaviei.

La ora 13,15 aeronava 
prezidențială a aterizat.

La coborîrea din avion,

convorbirilor oficiale
Exterior șl Cooperării Econo
mice Internaționale, Dumitru 
Popa, ambasadorul României 
la Belgrad.

Din partea Iugoslavă — to
varășii Raif Dizdarevici. 
secretar federal pentru aface
rile externe, Nenad Krekici, 
secretar federal pentru comer
țul exterior, Ibrahim Tabako- 
vici. membru al Consiliului 
Executiv Federal, Boro Den- 
kov. ambasadorul iugoslaviei 
la București.

Tovarășul Lazar Moisov a 
salutat, și in acest cadru, cu 
multă căldură, vizita oficială 
de prietenie pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu o efectuează 
In R.S.F. Iugoslavia, subli

Belgrad
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
au fost salutați cordial de 
tovarășul Lazar Moisov și 
tovarășa Liliana Moisova, 
care le-au adresat un 
călduros bun sosit pe pă- 
mîntul iugoslav.
Tovarășul 

Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au 
fost salutați, de aseme
nea, . cu multă căldură de 
tovarășul Boșko Krunici.

Pionieri iugoslavi au 
oferit tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu bu
chete de flori.

O gardă militară, alinia
tă pe aeroport, a prezentat 
onorul. S-au intonat imnu
rile de stat ale Republicii 
Socialiste România și Re
publicii Socialiste Federa
tive Iugoslavia, în timp ce, 
în semn de salut, au fost 
trase 21 de salve de arti
lerie.

(Continuare in pag. a III-a)

niind că aceasta constituie o 
nouă și elocventă expresie a 
bunelor relații care s-au sta
tornicit si se dezvoltă intre 
România și Iugoslavia. între 
popoarele celor două țări.

Tovarășul Nicolae Ceausescu 
a mulțumit. în numele său și 
al tovarășei Elena Ceaușescu, 
pentru invitația de a vizita 
Iugoslavia, pentru primirea 
caldă și a apreciat că actualul 
dialog la nivel înalt se va în
scrie ca un moment de cea 
mai mare Însemnătate In În
tărirea raporturilor de strînsă 
prietenie si colaborare rodnică 
româno-iugoslave.
(Continuare în pag. a III-a) 

La 15 noiembrie, cronica politi
că a societății noastre va consem
na încă un eveniment de seamă : 

• alegerile de deputați in consiliile 
populare municipale, orășenești, 
comunale și ale sectoarelor muni
cipiului București — una dintre nu
meroasele expresii ale democrației 
muncitorești revoluționare, siste
mul. unic în felul său, prin care 
oamenii muncii din patria noastră 
participă la conducerea tuturor sec
toarelor de activitate; își spun 
cuvintul in toate sferele vieții 
neastre economice, sociale, politice. 
Și alegerile de la 15 noiembrie sint 
o mărturie concretă a faptului că 
cetățeanul României socialiste este 
investit cu drep
tul de a opta și 
a decide -- atit in 
chestiunile funJ 
damentale ale 
prezentului și vi
itorului țării, cit 
și în alegerea a- 
celora ce îl vor 
reprezenta, vor 
reprezenta inte
resele sale. în or
ganele puterii de 
stat.

Alături de nu
meroase alte rea
lități care de
monstrează virtu
țile inexorabile 
ale democrației 
muncitorești re
voluționare. exis
tența unui climat 
profund democra
tic în societatea 
noastră, alegerile
sînt ele însele un puternic ar
gument pentru ilustrarea axio
mei care reprezintă cheia de 
boltă a marelui demers istoric 
in care sintem angajați : so
cialismul se construieșie cu po
porul, pentru popor ! Spiritul de
mocratic, apelul la participarea cea 
mai largă a maselor la dezba
terea chestiunilor obștești, la de
cizie. se vădește în toate etapele 
actului electoral. . Organizate de 
Frontul Democrației și Unității So
cialiste. cel mai larg și reprezen
tativ organism democratic din pa
tria noastră, principalele momente 
ale campaniei electorale — depu
nerea candidaturilor, întîlnirile 
candidaților cu alegătorii și. în fi
nal. momentul solemn al exprimă
rii votului sint — toate laolaltă și 
fiecare în parte — solide, temei
nice. argumente care demonstrează 
că în România socialismul și de
mocrația sint de nedespărțit, că 
puterea aparține poporului, care o 
exercită pentru sine, in slujba in
tereselor supreme ale prezentului 
și viitorului patriei.

In mii și mii de intîlniri pe în
treg cuprinsul patriei, alegătorii 
își cunosc candidații, pe cei care 
ii vor reprezenta în organele, locale 
ale puterii de stat : și nu greșim 
spunînd și că viitorii deputați își 
cunosc mai bine concetățenii ale 
căror interese le vor reprezenta, 
cunosc mai bine, mai profund, mai 
amănunțit problemele ce stau în 
fața localității, a sectorului ai că
rui gospodari vor fi. Este un du
blu circuit al cunoașterii și al răs
punderii — in ambele sensuri cir
cuited. în fapt, substanța unică a 
civismului, a responsabilității față 
de edificarea cu succes a noii orîn- 
duiri pe pămintui României. Ale
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CETĂȚENI Șl CETĂȚENE I
Votînd candidații Frontului Democra

ției și Unității Socialiste, votați pentru în
florirea continuă a localităților, a întregii 
țări, pentru înfăptuirea programului Par
tidului Comunist Român de propășire a 
patriei pe drumul glorios al socialismului 
și comunismului!

(DIN APELUL FRONTULUI DEMOCRAȚIEI 
Șl UNITĂȚII SOCIALISTE)

gători și candidați — interesați în 
aceeași măsură în buna gospodă
rire a localităților, in aducerea la 
îndeplinire a planurilor de dezvol
tare, în bunul mers al treburilor 
obștești — sint cu toții uniți în 
munca și lupta pentru ascensiunea 
continuă a societății noastre pe 
drumul progresului și civilizației 
socialiste și comuniste.

După cum bine se știe — ilus- 
trindu-se, în acest fel, una dintre 
dimensiunile democrației muncito
rești revoluționare — candidații 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste sînt reprezentativi pen
tru compoziția poporului nostru în 
această etapă istorică. Ei provin 

din toate clasele 
și categoriile so
ciale, în rîndurile 
lor sint tineri și 
virstnici, bărbați 
și femei,. oameni 
de toate profesii
le. Candidații 
pentru care sin
tem chemați să 
ne dăm votul la 
15 noiembrie sînt, 
din acest punct 
de vedere, imagi
nea întregului 
popor, un adevă
rat portret al său. 
Este, și acesta, u- 
nul dintre argu
mentele care 
concurează la în
temeierea imagi
nii unei orînduiri 
în care poporul 
în întregul său își 
conduce destinele,

însăși opțiunea pentru acești candi
dați, pentru cei mai buni dintre 
cei mai buni, este o expresie ă de
mocrației societății noastre.

Tocmai pentru a îngădui alegă
torilor să aibă un larg cimp de op
țiune, pentru a îngădui exigenței 
lor să funcționeze la parametri ma
ximi. de mai mulți ani, din ini
țiativa secretarului general al 
partidului, președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, siste
mul democrației noastre muncito
rești revoluționare, aflat în plin 
proces de adîncire și perfecționare, 
cunoaște procedura depunerii a 
două sau trei candidaturi într-o 
circumscripție electorală. Astfel, 
pentru cele 57 584 de mandate de 
deputat au fost propuși 117 374 de 
candidați. în aproape 46 000 dintre 
circumscripții sînt cite doi candi
dați, iar in aproape 7 000. cite 
trei candidați. în cabina de vo
tare, alegătorii vor mai cumpăni 
încă o dată, vor cîntări cu grijă 
calitățile candidaților și vor înclina 
balanța în favoarea celui mai bun 
dintre ei. Ei vor face în clipa 
aceea dovada supremă a exigenței 
lor în calitate de electori pentru 
organele locale gle puterii de stat.

Ce vor pune alegătorii în ba
lanță ? în primul și în ultimul 
rînd faptele. Fapta este suprema 
unitate de măsură în climatul so
cietății noastre. Exigențele oameni
lor muncii, ale alegătorilor nu ope
rează cu calități abstracte pe care 
candidații le-ar avea sau nu le-ar 
avea, nu iau în seamă calități ex
terioare, așa cum ar fi ele cunos
cute dintr-o caracterizare verbală. 
Nu. Alegătorii aduc în discuție 

(Continuare în pag. a IV-a)
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DINED OFICIAL OFERIT IN ONOAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU ȘI A TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU

în onoarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socialiste 
România, și a tovarășei Elena Ceaușescu 
a fost oferit, joi, un dineu oficial de către 
tovarășul Lazar Moisov, președintele Pre
zidiului Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, și tovarășa Liliana Moisova.

TOASTUL TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU

TOASTUL TOVARĂȘULUI

LAZAR MOISOV
Stimate tovarășe președinte, 
Stimată tovarășă Moisova, 
Dragi tovarăși și prieteni,
îmi face o deosebită plăcere ca, în nu

mele meu și al tovarășei mele, să vă 
mulțumesc cordial pentru ospitalitatea 
de care ne bucurăm și să vă adresez, și 
în acest cadru, dumneavoastră, Prezi
diului Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, Comitetului Central al Uniu
nii Comuniștilor, popoarelor Iugoslaviei 
vecine și prietene un salut călduros și 
cele mai bune urări.

Noua noastră vizită constituie o ex
presie a relațiilor tradiționale de priete
nie și colaborare dintre țările, partidele 
și popoarele noastre, a dorinței comune 
de a le dezvolta și mai mult în viitor. 
Noi apreciem stadiul actual al relațiilor 
româno-iugoslave — care este rezultatul 
unor îndelungate eforturi depuse, de-a 
lungul anilor, și de o parte, și de alta — 
și considerăm că avem datoria să facem, 
și în continuare, totul pentru ca ele să 
cunoască o dezvoltare tot mai puternică, 
să se afirme, într-adevăr, ca un exem
plu de relații între țări vecine și priete
ne, de raporturi internaționale noi, ba
zate pe deplină egalitate, stimă și res
pect reciproc.

Au luat parte persoanele oficiale române 
care participă la vizită.
, Din partea iugoslavă au fost prezenți 
tovarășii — Veselin Giuranovici, membru al 
Prezidiului R.S.F.I.. Branko Mikulici. pre
ședintele Consiliului Executiv Federal, 
Ivan Stambolici. președintele Prezidiului 
R. S. Serbia, alți membri ai conducerii de 
partid și de stat iugoslave.

în timpul convorbirilor pe care le-am 
început astăzi, am realizat un schimb de 
păreri și am examinat o serie de pro
bleme de interes comun privind dezvol
tarea pe mai departe a colaborării eco
nomice, tehnico-științifice și în alte do
menii. Se poate spune că am ajuns deja 
la unele concluzii comune cu privire la 
necesitatea întăririi colaborării și coope
rării în producție, la dezvoltarea mai in
tensă a schimburilor economice, tehnico- 
științifice, culturale și în alte sectoare 
de activitate, potrivit posibilităților spo
rite de care dispun țările noast-re, inte
reselor lor de progres și bunăstare.

Noi cunoaștem și urmărim efortu
rile și preocupările popoarelor Iu
goslaviei prietene pentru asigurarea pro
gresului economic și social și pentru 
transpunerea cu succes în viață a hotă- 
rîrilor și orientărilor Congresului al 
XIII-iea-al Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia. Ca prieteni apropiați, vă dorim, 
din toată inima, realizări tot mai însem
nate pe calea soluționării problemelor 
complexe ale dezvoltării economico-so 
ciale socialiste a țării, a asigurării unui 
nivel de viață și civilizație tot mai ridi
cat pentru popoarele Iugoslaviei.
(Continuare in pag. a III-a)

în timpul dineului, desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Lazar 
Moisov au rostit toasturi, care au subliniat 
însemnătatea noului dialog la nivel înalt, 
hotărîrea comună de a acționa pentru dez
voltarea In continuare a relațiilor dintre 
țările șl popoarele noastre, precum și pozi

Stimate tovarășe președinte, 
Stimată tovarășă Ceaușescu, 
Dragi prieteni,

Am plăcuta misiune, deosebit de 
agreabilă pentru mine, să vă saiut din 
nou în Iugoslavia și să vă urez, în nu
mele Prezidiului Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, să vă simțiți cît 
mai bine la noi.

Acesta este, tovarășe președinte, încă 
unul din seria atît de caracteristică a 
dialogurilor deschise, prietenești cu 
dumneavoastră, și care au devenit nu 
numai tradiție, ci și o practică utilă, că
reia ii acordăm o importanță excepțio
nală. Cu atît mai mult, cu cît acest mod 
de lucru l-am construit de-a lungul ani
lor, beneficiind de identitatea de opinii 
asupra lumii și animați întotdeauna de 
dorința de a identifica perspectivele 
pentru care, ca vecini, avem condiții fa
vorabile și interese vitale în direcția 
dezvoltării multilaterale a relațiilor 
noastre de colaborare.

înseși principiile pe care se bazează 
această colaborare — este vorba de res
pectul reciproc, înțelegerea și schimbul 
util de păreri cu privire la toate proble
mele de interes reciproc — ne reamin
tesc de frecventele șl fructuoasele intîl

țiile României și Iugoslaviei în principalele 
probleme ale vieții politice internaționale. 
Toasturile au fost urmărite cu deosebit 
interes, fiind subliniate cu aplauze de cei 
prezenți.

Au fost intonate Imnurile de stat ale 
Republicii Socialiste România și Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia.

niri dintre președintele Tito și dumnea
voastră, tovarășe președinte, țâre se află 
la temelia relațiilor iugoslavo-române. 
pe care de ani de zile le-am reconfirmat 
împreună. Urmind această operă, noi 
construim în același spirit tradiția 
prieteniei și colaborării, de natură să 
răspundă, de fapt cerințelor viitorului.

La sfîrșitul anului calendaristic — iar 
aceasta este vremea cînd aproape tradi
țional se desfășoară întîlnirile noastre — 
se fac bilanțuri, se identifică posibilită
țile, se analizează ceea ce s-a realizat. 
Dorința noastră este ca prin concluziile 
la care vom ajunge în legătură cu ceea 
ce am obținut sau cu ceea ce am fi putut 
obține pe plan bilateral în acest an să 
găsim cele mai juste căi ale colaborării 
și m^i fructuoase în anul viitor.

Sintem de acord, știu, că nici un fel 
de efort nu este prea mare atunci oînd 
este vorba de menținerea și dezvoltarea 
unor relații bune, nici o problemă nu 
este atit de mare încît — prin eforturi 
comune — să nu o putem depăși. Dorin
ța comună devine condiția esențială a 
promovării în continuare a acestor rela
ții bune și a colaborării pe baza bunei 
vecinătăți.
(Continuare in pag. a III-a)
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ÎN ÎNTÎMPINAREA CONFERINȚEI NAȚIONALE A PARTIDULUI

ADUNĂRILE GENERALE 
ALE OAMENILOR MUNCII 
-cadru optim de afirmare a democrației 

muncitorești revoluționare

Optimizarea activității de conducere 
-suport al optimizării eficienței economice

t

Am trecut mal întii prin secții și 
ateliere, am discutat cu muncitori si 
specialiști, așa că, atunci cind pre
ședintele sindicatului deschidea lu
crările adunării generale a oame
nilor muncii, dispuneam de o serie 
de date semnificative cu privire la 
activitatea întreprinderii „Romlux" 
din Tirgoviște. Ceea ce văzusem și 
auzisem contura imaginea unui me
canism productiv bine reglat, argu
mentele definitorii fiind îndeplinirea 
planului ia producția-marfă. produc
tivitatea muncii și la alți indicatori. 
Totodată, măsurile luate pentru per
fecționarea organizării muncii și mo
dernizarea producției au determinat 
progrese notabile în activitatea com- 
partimentelor-cheie ale întreprinde
rii. Ar fi, desigur, multe de spus 
în această privință, dar nu vom intra 
în detalii.

Trebuie să precizăm însă că a- 
ceastă predocumentare s-a dovedit 
utilă. Pentru că, in adunarea gene
rală, s-a vorbit foarte puțin despre 
realizările și Împlinirile din perioa
da care a trecut din acest an. Dez
baterile, care au avut ca obiectiv 
principal stabilirea măsurilor ce tre
buie luate pentru pregătirea și înde
plinirea în cele mai bune condiții a 
planului pe anul viitor, au avut ca 
punct de pornire, in toate cazurile, 
aspectele ce trebuie îmbunătățite în 
activitatea unității. Este, de altfel, o 
metodă adecva
tă de analiză în 
aceste forumuri 
ale democrației 
muncitorești, căci 
esențial pentru 
activitatea viitoa
re este înlătura
rea tuturor ne
ajunsurilor de 
natură să în
greuneze realiza
rea sarcinilor de 
plan.

Preocupa
rea principală 
a producătorilor 
de becuri din 
Tirgoviște, așa 
cum a rezultat 
din întreaga des
fășurare a adu
nării generale, 
vizează cu de- 

'osebire crearea 
condițiilor nece
sare pentru înnoirea și modernizarea 
fabricației și pe această cale a pro
duselor. obținerea unor indici de ca
litate înalți și a unei eficiente eco
nomice superioare. Așa cum preciza 
Ion Savu, șeful atelierului socluri și 
balasturi, aceste obiective pot fi a- 
t.inse numai de muncitori și cadre 
tehnice cu pregătire profesională ri
dicată, in stare să stăpinească per
fect procesul de producție complex, 
cu nenumărate subtilități tehnice «i 
tehnologice din întreprindere. Or, pe 
flux se introduc, nu o dată, repere 
ce nu corespund normelor de cali
tate, care „cad“ la punctele de con
trol tehnic, ceea ce influențează ne
gativ nivelul producției și al chel
tuielilor materiale. Vorbitorul a a- 
preciat, totodată, că numărul șl du
rata opririlor accidentale ale utilaje
lor sînt nejustificat de mari. Care 
sint cauzele ? In primul rind. desi
gur, deficiențele existente in exploa
tarea utilajelor, dar și neajunsurile 
manifestate în activitatea de întreți
nere și reparații. Iar acestea, la rin- 
dul lor, se explică printr-o anumită 
rămînere în urmă în pregătirea pro
fesională a personalului. Concluzia 7 
Programul de modernizare a activi
tății întreprinderii, care este în curs 
de aplicare, să fie însoțit în mod o- 
bligatoriu de un program cuprinză
tor, detaliat pe categorii de personal, 
de instruire tehnică și tehnologică.

O analiză severă, riguros argu
mentată, a fost efectuată în aduna
rea generală și in legătură cu acti
vitatea cadrelor tehnice, in special a 
celor din compartimentele de proiec
tare a produselor și tehnologiilor, a 
căror contribuție la înnoirea și mo
dernizarea producției trebuie să fie 
mai susținută. Afirmația a fost făcu
tă chiar de conducătorul acestui sec
tor, inglnerul-șef cu pregătirea fa
bricației, Cristian Zaharia : „De mal 
mult timp, proiectanțil din întreprin
derea noastră „proiectează" mai ales 
produse concepute de oameni din 
secțiile de producție, nu-și asumă 
responsabilitatea șl nu manifestă 
ambiția, ca specialiști, de a realiza 
produse și tehnologii noi, cu para
metrii înalți, pe baza unor idei pro
prii. Există tendința Ia unii specia
liști de a-și irosi timpul și forțele 
în soluționarea unor probleme teh
nice nesemnificative, in creații teh
nice cu miză „măruntă". Această ati
tudine nu determină o înaintare pe 
drumul progresului tehnic, ci, s-o 
spunem deschis, o lntîrziere a aces
tei înaintări".

Cei care ar trebui să mediteze cu 
toată ieriozitatea la gradul de impli

La întreprinderea 

„Romlux" din Tirgoviște

0 analiză 
cuprinzătoare, 

dar cu eficiență 
parțială

ARGEȘ : Realizările actuale

In întîmplnarea Conferinței Na
ționale a partidului, harnicul colec
tiv de muncă al Trustului antre
priză generală de construcții șl 
montaj Argeș desfășoară o amplă 
șl însuflețitoare Întrecere pentru 
îndeplinirea și depășirea planului 
la toți indicatorii. Ca urmare, con
structorii de locuințe raportează 
depășirea de la începutul anului cu 
5 milioane lei a planului la pro
ducția de construcții-montaj. cu 
peste 4 milioane la producția netă 
și cu 24,7 milioane lei la produc- 
țla-marfă. în această perioadă, au 
fost date In folosință 19 obiective 
edilitar-gospodărești, cu 5 mai 
mult decît s-a prevăzut, 2 881 a- 
partamențe, din care 120 peste pre

care a inginerilor și tehnicienilor în 
accelerarea procesului de innoire și 
modernizare, prin care trece între
prinderea, și să tragă învățămintele 
ce se impun sint in primul rind 
chiar cei vizați. Pe de altă parte, 
consiliul oamenilor muncii are și el 
îndatorirea de a determina, prin mă
suri adecvate, utilizarea cit mai de
plină a potențialului tehnic, de a sta
bili obiective concrete pentru fieca
re și de a Ie încredința pentru rea
lizare, fie individual, fie pe colective, 
inginerilor și celorlalți specialiști.

Același spirit critic și autocritic, de 
neîmpăcare cu lipsurile J a caracteri
zat toate luările de cuvînt. Aspectele 
de risipă, existența unor stocuri su- 
pranormatîve de materiale, necesi
tatea recuperării și valorificării în 
producție a unor cantități sporite de 
materiale și semifabricate, anumita 
nereguli in depozitarea și manipu
larea unor repere, neasigurarea unei 
asistențe tehnice echilibrate pe toate 
schimburile șl încă multe altele au 
fost apreciate cu acest prilej ca 
inacceptabile pentru activitatea vii
toare. O astfel de analiză a muncii 
și de evaluare a rezultatelor, care a 
avut darul să indice cu precizie 
punctele mai slabe existente în pro
cesul de fabricație, dar și pe planul 
pregătirii profesionale și al spiritu
lui de răspundere, a dat posibilitatea 
clarificării multor probleme referi

toare la căile de 
acțiune menite să 
ducă la o mai 
bună punere in 
valoare a poten
țialului material 
și uman existent 
în unitate. Pro
punerile făcute în 
adunarea gene
rală și reținute 
pentru a fi inclu
se în programul 
de măsuri sînt o 
dovadă în acest 
sens.

Dezbaterii*  au 
fost însă mult 
mai cuprinzătoa
re. Subinginerul 
Cornel Angeles- 
cu, șeful atelie
rului electric, 
maistrul Ion Chi- 
va. șeful atelie- 
iariui ’ electrozi. 

Mioara Georgescu, șeful atelieru
lui galvanizare, maistrul Stefan 
Alexandroaie de la secția sticlă
rie, Ion Plăiașu. șef secție lămpi flu
orescente și alții au supus atenției 
adunării generale, dar in primul rind 
reprezentantului Centralei industria
le de electronică și tehnică de calcul 
o seamă de dificultăți întimpinate de 
întreprindere in acest an. care tind 
să se perpetueze și in perioada ce 
urmează. Bunăoară, planul Ia lămpi 
electrice cu incandescență și lămpi 
cu vapori de mercur nu a fost reali
zat integral datorită neasigurării u- 
nor materiale, intre care banda de 
oțel laminată la rece. Este cert, tot
odată, că restanțele la export ar fl 
fost mult mai mici dacă întreprin
derea ar fi primit sprijin pentru a 
găsi un furnizor care să execute am
balaje pentru becuri în cantitățile și 
la nivelul calitativ solicitate.

Nu vom face aici inventarul tutu
ror problemelor a căror soluționare 
cade în competența centralei. De alt
fel, reprezentantul centralei și-a mai 
notat probleme asemănătoare și la 
adunarea generală anterioară. Apre
cierile vorbitorilor, rezultatele pre
zentate, concluziile formulate în da
rea de seamă au pus in evidență fap
tul că forul tutelar nu și-au înde
plinit în totalitate răspunderile ce 
i-au revenit privind crearea condi
țiilor de realizare integrală a planu
lui la întreprinderea „Romlux".

Situația cu totul necorespunzătoa
re privind pregătirea producției a- 
nului viitor, mai concret nivelul sur
prinzător de redus al contractării 
producției, al repartițiilor și contrac
telor obținute pentru materii prime 
și materiale, arată că esența rapor
turilor dintre centrala industrială și 
unitatea tirgovișteană din subordinea 
sa nu s-a schimbat. Și nici nu există 
garanții certe că se va schimba. Cel 
puțin judecind după intervenția re- 
grezentantulul centralei în adunare.

iln cuvintul acestuia, în afară de fe
licitările adresate colectivului pen
tru rezultatele obținute — atîtea cîte 
au fost — și angajamentul că perso
nal va acorda sprijin în realizarea 
sarcinilor pe 1988, n-am mai reținut 
altceva. Iar probleme de soluționat 
sint, așa cum s-a văzut, multe. Or, 
în felul acesta, finalitatea unei adu
nări generale, care avea premise să se 
desfășoare și să se Încheie prin mă
suri eficiente pentru activitatea pro
ductivă, să-și dovedască din plin 
capacitatea de decizie a fost, cel pu
țin parțial, diminuată.

Gheorqhe MANEA 
corespondentul „Scînteii*

— suport pentru producția 
viitoare

vederi. precum șl importante can
tități de agregate de balastieră. 
Așa cum ne preciza inginerul Con
stantin Olteanu. directorul trustu
lui, constructorii de aici sint pu
ternic mobilizați pentru încheierea 
cu rezultate bune a planului anual 
de producție, realizările dobindite 
de el constituind un suport solid 
pentru producția anului viitor. în 
acest sens, e de subliniat că au 
fost atacate 800 apartamente din 
planul pe 1988, din care 200 vor fl 
date în folosință în cinstea celor 
două mari evenimente politice ale 
anului. Conferința Națională a 
partidului și cea de-a 40-a ani
versare a Republicii. (Gheorghe 
Cirstca).

ARGUMENTE EXTERIOARE ? 
NU ! începem partea a doya a aces
tei dezbateri (prima parte a apărut 
în ziarul nostru din 12 noiembrie 
a.c.) prin a puncta cîteva argumente 
vizînd strategia de personal, care 
nu sînt, cum vom vedea, nici pe 
departe exterioare temei aflate în 
discuție.

Grigore Gugu, șeful serviciului 
personal, pregătirea muncitorilor și 
maiștrilor, perfecționarea cadrelor, 
retribuire : „Ce argumente am avut 
în vedere cind am solicitat redacția 
să analizeze strategia de personal în 
cadrul centralei noastre ? Două. 
Faptul că. în ce privește asigurarea 
de personal muncitor, avem un 
sistem bine pus la punct — bazat 
între altele șl pe existența în cadrul 
centralei a 9 licee Industriale de 
profil — care ne permite ca în acest 
cincinal să calificăm peste 10 000 de 
muncitori. Dacă la baza piramidei 
„strategia de personal" nu ridică 
probleme, la vîrf, la nivelul cadrelor 
de conducere, situația impune mă
suri urgente. Cel puțin prin prisma 
mediei de vîrstă a cadrelor de con
ducere ale centralei, care este de 54 
de ani la directorii centralei, de 50 
de ani la celelalte funcții de con
ducere, iar la funcțiile de execuție 
de 43 de ani. Privind cadrele de 
conducere din întreprinderile șl fa
bricile subordonate, numai în urmă
torii doi ani sînt necesare peste 50 
de înnoiri. Sînt date care atestă că 
în cadrul centralei noastre strategia 
de personal se cere mai bine și mal 
atent fundamentată și coordonată".

Invitat de redacția noastră la a- 
ceastă dezbatere, în calitate de spe
cialist în știința conducerii, dr. Ovf- 
diu Nicoîescu, prodecan al facultății 
de economia industriei, din cadrul 
Academiei de științe economice 
București, a formulat următorul 
punct de vedere :

PUNCTUL DE VEDERE AL ȘTI
INȚEI CONDUCERII. în finalul a- 
cestei dezbateri, în spiritul celor ară
tate aici, dar Îndeosebi al orientărl-

BÎRLAD : 0 nouă 
capacitate de producție 

Aflată în plin proces de dezvol
tare și modernizare. întreprinderea 
de confecții din municipiul Bîrlad, 
cunoscută pentru produsele sale în 
numeroase țări ale lumii, și-a mă
rit în aceste zile volumul de pro
ducție prin intrarea în funcțiune a 
unei noi capacități. După cum ne 
spunea Antoaneta Baloșiu. ingine- 
rși-șefă a unității, această nouă ca
pacitate. realizată în spațiile exis
tente. este dotată cu utilaje de ri
dicată productivitate. în prezent, 
constructorul și beneficiarul depun 
eforturi care se cer susținute In 
mai mare măsură șl de către fur
nizorii de Utilaje din țară, pentru 
finalizarea lucrărilor la o nouă 
hală de producție, prevăzută a fi 
racordată In curînd la circuitul 
productiv. (Petru Necula).

Pentru o producție zootehnică ridicată
— condiții optime pentru iernarea animalelor

Furajare rațională și — deopotrivă 
pasiune și pricepere

Ori de cite ori îți propui să vizitezi 
o fermă zootehnică cu rezultate foar
te bune, imediat te gîndești că este 
vorba de tehnologii avansate, de or
dine și disciplină, de muncă făcută 
cu migală și pricepere. Normal, deci, 
că ajungind într-o astfel de unitate 
să fii îndemnat să cauți răspunsul la 
cel puțin două întrebări : Care este 
măsura contribuției Ia formarea fon
dului centralizat al statului ? Dar la 
crearea unor efective de înaltă va
loare biologică. în măsură să ducă la 
ameliorarea șeptelulul în țara noas
tră ? Cu intenția de a cunoaște ex
periența și realizările în aceste do
menii. am făcut o vizită la ferma 
zootehnică a cooperativei agricole 
Olănești, județul VÎLCEA.

înainte de a intra In fondul pro
blemei vom face precizarea că aceas
tă localitate, situată într-o depre
siune a Carpaților Meridionali, la o 
altitudine de 450 metri, are condiții 
dintre cele mal prielnice pentru 
creșterea vitelor. Pășunile și finețele 
cu o vegetație bogată au oferit din- 
totdeauna hrană îndestulătoare pen
tru animale, iar oamenii de aici, 
gospodari harnici și pricepuți, au 
fructificat din plin aceste avantaje. 
Nu este deloc întîmplător că membrii 
cooperatori din Olănești și-au axat 
activitatea pe creșterea animalelor, 
sector care contribuie cu 55 la sută 
la realizarea producției globale. An 
de an. cooperatorii de aici au sporit 
efectivele de animale și au făcut din 
colinele tnierbate pajiști dintre cele 
mai roditoare. în prezent, ei dispun 
de un efectiv de 1 100 bovine și de 
5 200 de oi. Zootehnia aduce coope
ratorilor din Olănești, an de an, în
semnate venituri bănești și beneficii 
ce totalizează în medie peste 10 mi
lioane de lei pe an.

O dată ajunși la ferma zootehnică 
din Olănești, rînd pe rînd, în graj
durile de vaci. Ia maternitate, la 
punctele de furajare, facem cunoștin
ță cu o parte din îngrijitorii și cu 
specialiștii care prin rezultatele ob
ținute în ultimii ani fac să se vor
bească cu respect despre mun
ca lor. 51 nu e Întîmplător 
acest lucru. Pentru că trebuie spus 
că și aici, așa cum s-a lntîmplat și 
în alte locuri, a fost o lungă perioadă 
de timp cind cei care se aflau la 
conducerea cooperativei vedeau în 
zootehnie mal mult un sector ce aduce 
pagubă decît folos. Așa se face că 
zootehnia a bătut pasul pe loc o buca
tă bună de vreme, ba, mai mult, în 
unii ani nivelul producțiilor era chiar

Dezbateri 
pe teme 

economice
lor de o deosebită însemnătate date 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
plenara C.C. al P.C.R. cu privire la 
perfecționarea întregii activități de 
planificare și conducere, mi-aș permi
te să subliniez cîteva aspecte — reie
șite cu pregnanță și în cadrul acestei 
dezbateri, dar relevate și cu ocazia 
unor investigații efectuate in ultimii 
ani de specialiști în știința conduce
rii de la Academia de studii econo
mice și în alte centrale industriale.

Amplificarea rolului și contribuției 
efective a centralei industriale, in 
calitate de mare unitate economică. 
In buna funcționare și dezvoltare a 
economiei naționale depinde decisiv 
de intensificarea proceselor decizio
nale, în special cu caracter strate- 
gico-tactic. Faptul că nici în cadrul 
acestei dezbateri nu s-a dat un răs
puns la întrebarea : „Care au fost 
oele mai importante 3 decizii adop
tate în ultimul an pentru perfecțio
narea activității centralei ?“ arată 
dar că rolul factorului decizional nu 
este valorificat in întregime de că
tre conducerea centralei. în loc 
să se releve o mulțime de decizii 
privind profilarea și reprofilarea 
centralei și a întreprinderilor comT 
ponente, specializare, cooperare sl 
combinarea producției, optimizarea 
structurii de fabricație și moderni
zarea producției, perfecționarea ac
tivităților legate de studiul pieței, 
aprovizionarea tehnico-materială, 
desfacere, reducere și dimensionarea 
rațională a stocurilor de materii 
prime, semifabricate și produse fi
nite, pregătirea și utilizarea forței 
de muncă, creșterea eficientei, ca
drele de conducere din centrală sl 
întreprinderi participante la dezba
tere s-au mărginit la o serie de con Dezbatere organizată de Constantin PRIESCU

Extinderea mecanizării a determinat creșterea permanentă a producției de cărbune in bazinul minier Husnicioara Foto : 8. Cristian

mal mic decît cei care se atingea In 
mod constant. Sporirea efectivelor, 
an de an. nu mai era în concor
danță cu baza furajeră existentă și 
nici condițiile de odihnă nu erau 
dintre cele mai bune pentru ani
male. Atit in ședințele de lucru ale 
consiliului de conducere, cit și în 
adunările generale aveau loc discu
ții tot mai aprinse. Discuții care s-au 
soldat pînă la urmă cu măsuri care 
în scurt timp au readus zootehnia 
în prim-planul preocupărilor, așa 
cum de altfel era și firesc pentru o 
unitate agricolă cu puțin pămînt 
fertil.

în primul rînd. s-a trecut la îmbu
nătățirea și înnobilarea celor 950 
hectare cu finețe și a celor 600 hec
tare cu pășuni naturale. A fost în
tocmit un program, pe etape și lu
crări. S-au făcut nivelări, curățiri de 
cioate și mărăcini, s-au executat ln- 
sămînțări și supraînsămînțărl, au 
fost administrate îngrășăminte natu
rale și chimice. începînd încă din 
anul 1978, aceste acțiuni au loc pe
riodic, astfel că din 3 în 3 ani ele 
se repetă pe întreaga suprafață de 
finețe și pășuni. Efectul acestor ac
țiuni s-a făcut repede simțit. în scurt 
timp, producția de furaje s-a du
blat. Tot în această perioadă a 
început șl modernizarea adăposturi
lor. în locul grajdurilor vechi, au 
fost construite altele mal spațioase, 
cu apă pe conductă, cu linie de fu
rajare, cu raclețl pentru scos guno
iul. La începutul lunii decembrie va 
fi dat in folosință ultimul grajd mo-

Adăposturile —
Pentru buna iernare a animalelor, 

în unitățile agricole din județul BO
TOȘANI au fost făcute pregătiri te
meinice. Astfel, s-au amenajat încă 
70 fînare noi. cu o capacitate de 
14 000 tone, iar alte 25 fînare sînt 
în stadiu avansat de execuție. De 
asemenea, s-au realizat instalații de 
alimentare cu apă în 20 de ferme 
zootehnice. în ce privește lucrările 
de modernizare a fermelor, cele mai 
bune rezultate s-au obținut in consi
liile agroindustriale Havîrna. Frumu
șica, Săveni și altele. Aceste rezulta
te nu sînt întîmplătoare. Din timp, 
comitetul județean de partid a cerut 
organelor de specialitate și conduce
rilor de unități agricole să manifeste 
răspundere gospodărească sporită in

siderații privind procesele deciziona
le în general, aproape fără aplicare 
la condițiile prezente și de perspec
tivă. Aceasta denotă faptul că deci
zia, principalul instrument de con
ducere, prin care de fapt se asigură 
exercitarea atribuțiilor centralei in 
calitate de titulară de plan, nu îsi 
are încă locul cuvenit in ansamblul 
proceselor de conducere ale unități
lor economice. Pentru viitor se im
pune intensificarea finalizării acti
vității de conducere în decizii, ma
jore și concomitent în extinderea 
competențelor decizionale ale cen
tralelor. astfel incit acestea să con
tribuie, în lumina exigențelor actua
le. la Îndeplinirea eficientă a sarci
nilor etapei intensiv-calitative pe 
care o parcurge economia noastră în 
actualul cincinal.

în paralel, considerăm că se im
pune un efort susținut și aprofundat 
de însușire și aplicare a metodelor 
de fundamentare a deciziilor. Pen
tru perfecționarea activității pe a- 
cest plan pledează faptul că frecvent 
— ca și în cazul de fată — cadrele 
de conducere din unitățile economi
ce nu sint In măsură să indice me
todele folosite pentru a fundamenta 
deciziile importante pe care le a- 

■ doptă și aplică. Din arsenalul fiecă
rui cadru de conducere nu trebuie 
să lipsească metodele de analiză 
economică factorială a costului, pro
ductivității, beneficiului sau renta
bilității. La baza deciziilor strategice 
este necesar să se afle folosirea me
todelor scenariului, arborelui deci
zional, tehnicii extrapolării, simulă
rii decizionale. PERT. Laplaoe, ma
tricea descoperirilor etc. Rezultatele 
întreprinderilor competitive de pre
tutindeni evidențiază că elaborarea 

dernizat. Deci, începînd din această 
iarnă, toate bovinele vor avea con
diții dintre cele mai bune de adă
postit și hrană din abundență pe 
toată perioada stabulației. Dacă mai 
amintim că animalele, în toată pe
rioada de pășunat, adică din primă
vară pină toamna tirziu, zi și 
noapte, sint ținute în tabere de vară, 
dotate cu adăposturi corespunzătoare. 
Înțelegem mai bine starea de sănă
tate și de producție deosebită in 
care se află acum. Fiind rasă 
„brună", ele se adaptează bine 
la condițiile existente în zonă, fapt 
confirmat de producțiile mari pe 
care le dau. Procentul de natalitate 
este mai mare cu cinci la sută față 
de plan. Iar mortalitatea s-a redus 
la zero.

Un indicator care sintetizează pe 
deplin efortul și preocupările coope
ratorilor din Olănești este producția 
de lapte. La sfîrșltul lunii octombrie 
s-au obținut aproape 4 000 litri 
lapte in medie de la o vacă 
și se preconizează ca Ia finele anu
lui producția să depășească 4 400— 
4 600 litri de lapte. Dacă mai amin
tim că îngrijitorii din zootehnie au 
o vechime intre 15 și 25 de ani, iar 
cîștigul lor lunar este între 3 000 și 
4 400 lei, avem o imagine tot mai 
clară a preocupărilor celor din 
cooperativa agricolă din Olănești. De 
precizat că în toate locurile de mun
că din zootehnie se lucrează pe bază 
de acord global, iar retribuția se 
face în funcție de realizările ob
ținute.

în esență, experiența crescătorilor 
de animale de la Olănești dovedește 
că prin eforturi materiale și finan
ciare nu prea costisitoare, dublate 
de o investiție de pasiune șl inteli
gență, se pot obține rezultate re
marcabile In zootehnie.

Florea CEAUȘESCU

bine pregătite
ca privește pregătirea pentru Iarnă 
a construcțiilor zootehnice și asigu
rarea furajelor necesare. Ca atare, 
a fost nominalizat constructorul 
pentru fiecare unitate agricolă be
neficiară șl s-a decis ca unele în
treprinderi industriale din județ să 
sprijine cooperativele agricole la 
efectuarea lucrărilor de modernizare 
a zootehniei. Eficienta acestor mă
suri nu a întîrziat să se arate.

Ne aflăm la cooperativa agricolă 
Cîndești. De la poartă sl pînă în 
cealaltă latură a incintei fermei zoo
tehnice. spiritul gospodăresc se pro
bează elocvent. Ferma a fost împrej
muită cu garduri simple, dar rezis
tente. Fiecare grajd are bazin pen
tru dejecții, s-a amenajat și o ma

planurilor se fundamentează și pe 
studierea aprofundată a pieței inter
ne și externe cu ajutorul metodelor 
de marketing, iar in conturarea so-^ 
luțiilor metodele de amplificare a 
creativității (ooncasaiul, sinetica. 
furtuna creierelor ș.a.1) se folosesc 
în mod curent.

Pe alt plan, prezenta dezbatere a 
confirmat corelația organică care 
există intre nivelul și eficienta con
ducerii, pe de o parte, și calitatea ac
tivităților de personal, pe de altă 
parte, aflate într-o interdependentă 
dialectică cu rolul decisiv pe care îl 
ere factorul uman în orice domeniu. 
Privitor la acest aspect, considerăm 
că se impun două precizări. Prima 
se referă la neoesitatea elaborării și 
aplicării unei strategii de personal 
eficace.

A doua precizare are în vedere 
asigurarea unui puternic comparti
ment de personal la nivel de între

IN LOC DE CONCLUZII. Opiniile exprimate în cadrul dezbaterii Ini
țiate de „Scînteia" se înscriu, cum ușor se poate observa, pe coordonatele 
cerințelor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general 
ai partidului. Ia plenara C.C. al P.C.R. din 5 octombrie a.c., privind 
asigurarea perfecționării întregii activități de planificare și conducere.

Argumentele participanților la dezbatere vizează atît îmbunătățirea 
substanțială a activității centralei ca titulară de plan, prin amplificarea 
răspunderii față de fundamentarea planului, față de dimensionarea aces
tuia. astfel Incit fiecare unitate să se încadreze în indicatorii de ansamblu 
stabiliți, cit și creșterea capacității de adaptare la cerințele concrete ale 
momentului, pentru ca planurile trimestriale și lunare — care reprezintă 
baza activității fiecărei unități — să se deruleze exclusiv in funcție de 
contracte ferme, de cerințe ferme ale pieței interne și externe. Este baza 
trainică, cum rezultă limpede și din dezbaterea de față, prin care cen
trala poate și trebuie să se manifeste cît mai eficient ca titulară de pian, 
ca unitate reprezentativă a sistemului de autoconducere muncitorească și 
autogestiune economică.

ternitate pentru vaci, reparațiile cu
rente s-au încheiat, inclusiv dubla
rea ferestrelor. „La lucrările da 
modernizare a fermei am primit un 
sprijin prețios din partea întreprin
derii mecanice Botoșani — ne-a spus 
inginerul-șef al cooperativei. Nicolae 
Haras. Avem un fînar nou de 200 
tone. Stăm bine și cu furajele! La 
grosiere avem 2 000 față de 1 800 
prevăzute în plan, iar la suculente 
2 000 tone față de 1 200 tone cîte s-au 
calculat inițial. Aceste cantități su
plimentare sînt absolut necesare 
pentru a se completa deficitul de 
fin.’De asemenea, tot pentru a com
pensa deficitul de fîn vom folosi 
borhot, coceni, ciocălăi tocați, pre
cum șl 1 000 tone sfeclă furajeră".

Un mare volum de lucrări, pre
văzute în cadrul programului de 
modernizare a ‘zootehniei si a pre
gătirilor pentru sezonul rece, s-a 
efectuat în cooperativa agricolă Vo- 
rona. Inginerul zootehnist Aurel 
Jude, șeful fermei Vorona. ne pre
zintă realizările : un fînar nou. cu 
o capacitate de 250 tone, filtru' sa
nitar recent amenajat. 5 din cele 6 
adăposturi au plafoanele reparate. 
Peste tot sînt montate uși noi. In
stalațiile de apă din trei adăposturi 
au fost verificate și pot fi utilizate 
corect, iar în alte două adăposturi 
s-au executat instalații noi. care au 
adăpători cu nivel constant. Coope
rativa și-a propus să construiască, 
în acest an. două grajduri — unul 
la ferma zootehnică Vorona, iar ce
lălalt la ferma Poiana. Noul grajd 
din ferma Vorona. prevăzut cu boxe 
pentru vaci și viței, urmează să fie 
destinat maternității si creșei. Vor
bim la viitor. întrucit mai este de 
lucru cel puțin o săptămînă pentru 
construirea boxelor si terminarea in
stalației de apă. în grajdul încă 
neterminat nu era nici țipenie de 
constructor.

— Unde sint meșterii care ar tre
bui să lucreze aici ? — am întrebat.

— Dincolo, Ia celălalt adăpost, din 
ferma Poiana, a răspuns președinte
le cooperativei agricole, tovarășul 
Neculai Axinte.

într-adevăr. o singură echipă de 
constructori, constituită din numai 
cinci oameni, lucrează alternativ la 
cele două adăposturi, irosindu-se 
timpul șl prelungindu-se încheierea 
lucrărilor. Pe de altă parte, in co
mună alțl mulțl constructori zăbo
vesc pe la diferite lucrări de interes 
personal. în loc să fie antrenați la 
terminarea celor două obiective zoo
tehnice. Tovarășul Gheorghe Grebe- 
niță, primarul comunei, a fost de 
acord că. prin intervenția consiliului 
popular comunal, ar putea fi diri
jate aicî forțe suplimentare de lucru.

Acum. în prag de iarnă, ritmul lu
crărilor de pregătire a adăposturilor 

prindere și centrală. încadrarea a- 
cestui compartiment cu personal cu 
o pregătire corespunzătoare — eco
nomică, psihologică, sociologică si 
didactică — reprezintă o condiție 
sine qua non pentru elaborarea si 
aplicarea unei judicioase strategii de 
personal. Componenții acestui com
partiment trebuie să știe să folo
sească metodele moderne de previ- 
zionare. evaluare, selecție, pregătire 
a personalului, avînd o contribuție 
majoră împreună cu cadrele de con
ducere la operaționalizarea strate
giei de personal. Prezenta în cadrul 
unui mare număr de compartimente 
de personal a numeroase cadre fără 
pregătire superioară, concentrarea 
acestora asupra lucrărilor de eviden
tă a mișcării personalului muncitor 
nu este de natură să asigure forța 
de muncă superior calificată pentru 
toate posturile și utilizarea integrală 
a capacității sale. în consecință, a- 
preciem că. în cadrul actualei acți
uni de modernizare a organizării si 
producției, centrala — așa cum In
dică secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — o- 
cupă un rol decisiv în optimizarea 
proceselor de producție, în asigu
rarea tuturor condițiilor pentru dez
voltarea calitativ-intensivă a econo
miei românești".

pentru animale a crescut și la aso
ciația economică intercooperatistă 
pentru vaci de lapte de la Joldești. 
Grajdurile sînt reparate, bucătăriei 
furajere i s-a prelungit acoperișul, 
adăposturile sînt în stare de func
ționare. iar prin amenajarea unui 
nou finar de 200 tone s-a dezvoltat 
capacitatea de depozitare a finului. 
Numai că pină în prezent cantitatea 
de nutreț realizată reprezintă doar 
jumătate din cea prevăzută la toate 
categoriile de furaje. Directorul aso
ciației. inginerul Gheorghe Țăranii, 
solicită obținerea furajelor de la 
cooperativele agricole asociate si 
sprijin pentru procurarea vagoane
lor necesare aducerii cantităților de 
furaje contractate în alte locuri.

Măsuri mal energice de pregătire 
pentru iarnă se impun la asociația 
economică intercooperatistă de creș
tere a vacilor Cîndești. Baza fura
jeră are goluri care deocamdată sint 
acoperite cu speranța în repartițiile 
ce se așteaptă de la direcția gene
rală a agriculturii județului. Nu este 
admisibil ca. existînd o dotare bună 
— 4 grajduri noi, spațioase — să se 
neglijeze detaliile : geamuri sparte, 
adăpători care curg, uși încă neetan- 
șeizate.

La indicația comitetului județean 
de partid, unele întreprinderi indus
triale aveau obligația să sprijine 
cooperativele agricole la lucrările de 
pregătire pentru iarnă a construc
țiilor zootehnice. Astfel. întreprin
derea de exploatare și executare a 
lucrărilor de îmbunătățiri funciare 
Botoșani a contribuit la efectuarea 
lucrărilor de modernizare a fermei 
de vaci JPetrlcani. Au acordat ase
menea sprijin unităților agricole si 
întreprinderea ..Electrocontact". în
treprinderea mecanică Botoșani. în
treprinderea de utilaje și piese de 
schimb etc. Nu și-au Îndeplinit sar
cinile Trustul de antrepriză gene
rală construcții-montaj Botoșani. în
treprinderea de mașini-unelte grele 
pentru deformare plastică. Coopera
tiva agricolă Vîrfu Cîmpului n-a 
primit decît prea puțin sprijin din 
partea întreprinderii mecanice pen
tru agricultură Botoșani. „Cei din 
întreprindere au propus să ne facă 
niște coșuri pentru depunerea bolo
vanilor de sare pentru vite — ne 
spunea președintele loan Moroșanu. 
Dar la un cost de producție din cale 
afară de ridicat. Apoi. în loc de re
parații la clădirea bucătăriei furaje
re au făcut doar măsurători, schițe, 
devize etc."

Timpul fiind înaintat, este necesar 
să se încheie toate pregătirile pentru 
iernarea animalelor înainte ca fri
gul să poposească dinaintea porților 
fermelor.

Enqen HRUȘCA 
corespondentul „Scînteii"
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Toastul tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Toastul tovarășului 
Lazar Moisov

Tovarășul Nicolae Ceausescu si tovarășa Elena Ceausescu 
au depus o jerbă de flori la mormintul lui losip Broz Tito

(Urmare din pag. I)
Poporul român se află angajat 

cu toate forțele sale în îndepli
nirea hotărîrilor și orientărilor 
stabilite de Congresul al XIII-lea 
el partidului privind dezvoltarea 
economică și socială a României 
în actuala etapă, realizarea unei 
noi calități a muncii și vieții în
tregii națiuni. Punem un accent 
deosebit pe dezvoltarea intensivă 
a economiei naționale și aplicarea 
în producție a celor mai noi cuce
riri ale științei și tehnicii, creș
terea și modernizarea forțelor de 
producție, sporirea productivității 
și eficienței în toate domeniile.

întărim continuu autocondu- 
cerea și autogestiunea, acționăm 
susținut pentru dezvoltarea și 
consolidarea proprietății socialiste, 
de stat și cooperatiste, pentru 
creșterea, pe această bază, a avu
ției naționale și a venitului na
țional, a gradului de bunăstare și 
civilizație al poporului. Pornind 
de la principiul fundamental că 
socialismul se construiește cu po
porul și pentru popor, asigurăm 
dezvoltarea și perfecționarea con
tinuă a democrației muncitorești 
revoluționare, folosirea deplină a 
cadrului organizatoric creat pen
tru participarea largă și nemijlo
cită a oamenilor muncii, a între
gului popor la conducerea tutu
ror sectoarelor de activitate, a în
tregii societăți.

în continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a spus :

în actualele împrejurări inter
naționale — deosebit de grave și 
complexe — considerăm că se im
pune un nou mod de gîndire și 
abordare a problemelor păcii și ale 
războiului, care trebuie să por
nească de la faptul că un război 
mondial este de neadmis, pentru 
că s-ar transforma într-o catas
trofă nucleară. Cerința fundamen
tală a zilelor noastre o constituie 
oprirea cursei înarmărilor și tre
cerea la măsuri hotărîte de dez
armare, în prirriul rînd de dez
armare nucleară, asigurarea drep
tului suprem al oamenilor, al po
poarelor la existență liberă și 
demnă, la viață, la pace !

România s-a pronunțat și mili
tează ferm pentru lichidarea ar
melor nucleare. Apropiata întâlni
re sovieto-americană la nivel înalt 
și semnarea, cu acest prilej, a 
acordului cu privire la lichidarea 
rachetelor cu rază medie și mai 
scurtă de acțiune din Europa și 
Asia deschid perspectiva intensifi
cării eforturilor în vederea reali
zării a noi și noi pași înainte pe 
calea dezarmării, a încetării ex
periențelor cu arma nucleară, a li
chidării totale a armelor nucleare 
din întreaga lume. Este necesar a- 
cum ca toate țările, și în primul 
rînd țările din Europa — unde se 
află cea mai mare parte a arma
mentului nuclear — să conlucreze 
cit mai strîns în această direcție 
și să determine ca pe teritoriul 
nici unui stat european să nu mai 
rămînă nici un'fel de arme nu
cleare, să se acționeze pentru e- 
liminarea din întreaga lume a ar
melor nucleare.

în același timp, este necesar să 
se treacă la reducerea substanția
lă a armelor clasice, precum și a 
trupelor și cheltuielilor militare. 
România a acționat concret în a- 
ceastă direcție, hotărînd, încă din 
1986 — pe baza unui referendum 
la care a participat practic între
gul popor — reducerea unilatera
lă cu 5 la sută a armamentelor, e- 
fectivelor și cheltuielilor sale mi
litare.

Apreciem, totodată, că trebuie 
făcut totul pentru realizarea unor 
înțelegeri corespunzătoare la reu
niunea de la Viena, care să des
chidă calea edificării unei Europe 
unite, în diversitatea orînduirilor 
sociale, a unei Europe a păcii, în
țelegerii și dezvoltării libere a tu
turor națiunilor.

Țara noastră militează consec
vent pentru întărirea colaborării 

și înțelegerii în Balcani, pentru 
transformarea acestei regiuni în
tr-o zonă a păcii și conlucrării 
rodnice, fără arme nucleare și chi
mice, fără trupe și baze militare 
străine. Considerăm că o mare 
importanță are, în acest sens, pro
punerea Iugoslaviei privind reali
zarea, in luna februarie a anului 
viitor, a întîlnirii miniștrilor de 
externe din țările balcanice, pre
cum și propunerea României și 
Greciei cu privire la organizarea 
unei întîlniri la nivel înalt a șe
filor de stat și de guvern din a- 
ceastă regiune.

România sprijină, de asemenea, 
eforturile pentru crearea unor zone 
denuclearizate în nordul și cen
trul Europei, în Mediterana și în 
alte părți ale lumii.

Esțe necesar, totodată, să fie 
intensificate eforturile și acțiunile 
pentru soluționarea tuturor con
flictelor și a problemelor litigioa
se dintre state numai și numai pe 
cale politică, prin tratative. în mod 
deosebit, trebuie sporite eforturi
le pentru realizarea unei păci 
globale, trainice și juste, în O- 
rientul Mijlociu, prin organizarea 
unei conferințe internaționale, sub 
egida O.N.U., la care să participe 
toate părțile interesate, inclusiv 
Organizația pentru Eliberarea Pa
lestinei și Israelul. în același spi
rit, ne pronunțăm pentru aplica
rea neîntîrziată a rezoluției O.N.U. 
privind încetarea războiului dintre 
Iran și Irak și trecerea la solu
ționarea pe cale politică, prin tra
tative, a problemelor dintre cele 
două țări. Sîntem îngrijorați de 
situația periculoasă care s-a creat 
în zona Golfului și ne pronunțăm 
cu toată hotărîrea pentru retra
gerea tuturor navelor militare 
străine din Golf și asigurarea na
vigației libere în această regiune 
ca, de altfel, în toate mările și 
oceanele.

Se impune intensificarea efortu
rilor pentru soluționarea globală 
a problemelor subdezvoltării — 
inclusiv a problemei datoriilor 
externe ale țărilor în curs de dez
voltare —. pentru instaurarea unei 
noi ordini economice, bazată pe 
egalitate și echitate, care să fa
vorizeze progresul mai rapid al 
tuturor țărilor, și în special al 
celor rămase în urmă, să asigure 
dezvoltarea armonioasă și stabi
litatea economică mondială.

în continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a arătat:

Considerăm că soluționarea justă 
și durabilă a problemelor com
plexe ale epocii noastre trebuie 
să asigure participarea nemijlocită, 
în condiții de deplină egalitate, a 
tuturor statelor, indiferent de mă
rime sau orînduire socială. în mod 
deosebit, trebuie asigurată parti
ciparea activă a țărilor mici și 
mijlocii, a țărilor în curs de dez
voltare și nealiniate, care con
stituie marea majoritate a state
lor lumii și sînt vital interesate 
într-o politică de colaborare, inde
pendență și pace.

în ce o privește, România este 
hotărîtă să conlucreze, în con
tinuare, strîns cu țările socialiste, 
cu toate forțele iubitoare de pace 
și progres pentru a-și aduce con
tribuția la rezolvarea constructivă 
a marilor probleme ce confruntă 
lumea de azi, la cauza dezarmă
rii, la afirmarea fermă a politicii 
de destindere, colaborare și pace.

Avînd convingerea că vizita și 
convorbirile noastre se vor înscrie 
ca o nouă contribuție la întărirea 
prieteniei și colaborării româno- 
iugoslave, doresc să toastez :

— pentru prosperitatea și feri
cirea popoarelor Iugoslaviei prie
tene ;

— pentru prietenia șl colabora
rea româno-iugoslavă ;

— în sănătatea dumneavoastră, 
tovarășe președinte, și a tovarășei 
Moisova ;

— în sănătatea dumneavoastră, 
a tuturor ! (Aplauze).

(Urmare din pag. I)

în fața noastră stau noi perspec
tive de dezvoltare a colaborării 
economice. Se impune să păstrăm 
simțul realității în acest domeniu, 
să vedem posibilitățile obiective, 
chiar și unele limitări existente, 
punînd în continuare în practică 
dorințele noastre tot mai puterni
ce, pentru a identifica noi forme 
de colaborare. De altfel, ca țări în 
curs de dezvoltare, noi trebuie să 
ne bazăm pe propriile forțe și po
sibilități, pe complementaritatea 
reciprocă ca pilon al progresului 
economic, al creșterii calității co
laborării noastre pe baze stabile, 
de lungă durată.

Și nu numai în acestea. Calita
tea colaborării nu este o categorie 
permanentă, realizată o dată pen
tru totdeauna. în evaluarea noilor 
perspective, aceasta este supusă 
examenului timpului în care trăim. 
Am în vedere și toate celelalte 
forme ale colaborării — în dome
niile tehnicii, culturii, informați
ilor, cooperării în zona de frontie
ră — unde rezultatele bune pot fi 
cu siguranță și mai bune.

După ce s-a referit și la alte as
pecte de primă însemnătate în an
samblul relațiilor și colaborării 
dintre cele două țări vecine și 
prietene, vorbitorul a spus :

în dumneavoastră, tovarășe pre
ședinte, găsim totdeauna un inter
locutor stimulator în toate acele 
probleme care ne preocupă atît de 
logic și atît de vital ca vecini, ca 
țări prin destin legate de același 
spațiu, ca țări europene și părți 
ale lumii.

Experiența ne-a învățat că în a- 
cest spațiu comun, numai buna 
vecinătate și prietenia pot duce 
la pace și progres. Vă este cunos
cut că Iugoslavia a inclus acest 
mesaj istoric în politica sa față de 
vecini. Ca prieten al ei, dumnea
voastră cunoașteți, de asemenea, 
cît de consecvent și demn dorim 
să-1 aplieăm.

Perioada cînd Balcanii se aflau 
în bătaia vînturilor aparține tre
cutului.

Toate acele cercuri din lume 
care fac apel la fantomele trecu
tului au rămas încă robii iluziilor 
deșarte că mersul implacabil al is
toriei poate fi oprit sau dat înapoi. 
Pentru această regiune veșnic 
sensibilă și vulnerabilă — în care 
de-a lungul istoriei s-au confrun
tat diferite interese și influențe 
străine — nimic nu este mai vital 
decît conștiința că singura alter
nativă comună acceptabilă și via
bilă este colaborarea largă și di- 
yersificată, pe bază de egalitate în 
drepturi. Aceasta este de fapt co
laborarea pe care o cer spiritul și 
litera Actului final de la Helsinki 
și "ce trebuie să fie aplicată direct 
în relațiile dintre toate țările bal
canice. Vorbind despre aceasta, 
exprim totodată și speranța că vi
itoarea reuniune ministerială a ță
rilor balcanice va da un nou im
puls politicii de bună vecinătate și 
colaborare prietenească, în intere
sul popoarelor acestei regiuni și 
păcii în lume, că ea va deschide 
căi pentru multe alte inițiative în 
scopul promovării cooperării mul
tilaterale în Balcani.

Nici Europa, nici Balcanii — a 
spus vorbitorul' — și nici o altă 
regiune sau continent al lumii nu 
sînt oaze în care pacea, securita
tea, progresul pot fi închise între 
granițele terestre sau maritime. 
Lumea a devenit atît de interde
pendentă, iar procesele din cadrul 
ei atît de reciproc condiționate In
cit nici aceste scopuri nu se pot 
realiza izolat și independent unul 
de celălalt. Și, de aceea, această 

epocă a noastră, care marchează 
intrarea în secolul al XXI-lea, im
pune, mal mult decît oricînd îna
inte, ca la acest proces să parti
cipe toți și ca fiecare, independent 
de mărime și putere, opțiune și 
poziție în relațiile internaționale, 
să influențeze asupra propriului 
destin și, împreună cu ceilalți, a- 
supra destinului comun.

Acum în lume — și vă rog să-mi 
permiteți să compar această peri
oadă cu cea din timpul ultimei 
întîlniri iugoslavo-române la nivel 
înalt — există mult mai multe 
motive pentru speranță și încre
dere în perspective mai favorabile. 
Există mai puțină încordare și mai 
multă hotărîre, aș spune, ca pro
blemele globale să fie abordate 
constructiv, să se folosească dia
logul și înțelegerea în soluționarea 
problemelor relațiilor internațio
nale. Se pare că lumea contem
porană a început în sfîrșit să-și 
dea seama de necesitatea pe care 
țările nealiniate — de la început 
inspirate de Carta și principiile 
Națiunilor Unite — a subliniaț-o 
de peste un sfert de secol, încă din 
timpul cînd, obiectiv, nici arsena
lele militare nu erau atît de ucigă
toare și nici manifestările diverse
lor crize atît de grave. Nu vorbim 
numai despre clarviziunea unei 
astfel de' politici, ci și de faptul 
că se înțelege tot mai mult că noi 
toți — mari sau mici, participant^ 
la blocuri sau în afara lor — tre
buie să intrăm în această nouă eră 
a negocierilor și colaborării.

O contribuție incontestabilă la a- 
ceasta constituie înțelegerea reali
zată și încheierea în curînd a acor
dului dintre marile puteri cu pri
vire la rachetele cu rază medie și 
mai scurtă de acțiune. Fără îndo
ială, după acest act istoric, mai 
importante vor fi, dacă vor urma, 
alte acțiuni care să ducă la redu
cerea globală a tuturor celorlalte 
stocuri de arme nucleare.

Nici un fel de optimism nu poate 
fi deplin și definitiv pînă cînd o 
atmosferă similară nu se va in
staura și pe plan economic inter
național, pînă cînd nu încetează 
înrăutățirea dramatică a situației 
țărilor în curs de dezvoltare și, aș 
spune, agonia multora dintre ele.

Dacă lumea va evolua pe 
căile de pînă acum, problema 
dezvoltării se apropie rapid și 
implacabil de punctul critic. Este 
greu de imaginat și cu atît mai 
puțin de prevăzut toate urmările 
depășirii acestui punct. Din acest 
motiv nu se mai poate merge pe 
calea așteptărilor, spolierii și să
răcirii țărilor în curs de dezvol
tare, ci pe una nouă, cu două sen
suri ; pentru ieșirea din criză, în 
comun și prin colaborare, și Nor
dul, și Sudul trebuie să caute 
soluții acceptabile în slujba pro
gresului general.

Toate acestea demonstrează cît 
de largi sînt domeniile colaborării 
noastre, ca două țări în curs de 
dezvoltare și vecine, care au optat 
pentru pace, colaborare și egalitate 
în drepturi în lume. Poziția inter
națională diferită și specificul con
strucției socialiste nici pînă acum 
nu ne-au împiedicat să ne în
țelegem și să colaborăm. Iată de ce 
credem atît de profund în perspec
tivele colaborării și mai fructuoa
se româno-iugoslave.

Toastez în sănătatea dumnea
voastră, tovarășe președinte ;

— în sănătatea tovarășei Elena 
Ceaușescu, a tuturor colaboratori
lor dumneavoastră ;

— pentru fericirea și prosperita
tea poporului Republicii Socialiste 
România ;

— pentru relațiile noastre de 
prietenie șl bună vecinătate! 
(Aplauze).

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au depus, joi, o jerbă de 
flori la mormintul lui Iosip Broz 
Tito, eminent om politic și de stat, 
personalitate marcantă a mișcării co
muniste și muncitorești internațio
nale.

Jerba de flori are înscrisă pe pan
glicile sale : „Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general

începerea
(Urmare din pag. I)

Cu această convingere, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Lazar 
Moisov au avut un schimb de pă
reri prjvind stadiul relațiilor bila
terale. căile și modalitățile de ex
tindere a acestora in viitor, precum 
și în legătură cu probleme actuale 
ale vieții politice Internationale.

Subliniindu-se cursul pozitiv al 
raporturilor de prietenie, colaborare 
și bună vecinătate dintre România si 
Iugoslavia, s-a relevat că există 
largi posibilități pentru intensifi
carea, în continuare, a conlucrării 
economice și tehnico-științifice. pre
cum și pentru creșterea și diversi
ficarea schimburilor comerciale. De 
comun acord, s-a convenit să se ela
boreze un program de perspectivă 
privind dezvoltarea și mai puternică 
a cooperării și specializării in pro
ducție. în domenii de mare impor
tantă pentru progresul economico- 
social al celor două țări și ridicarea 
pe o nouă treaptă a colaborării eco

(Urmare din pag. I)
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

însoțit de tovarășul Lazar Moisov, a 
trecut in revistă garda de onoare.

în continuare, distinșilor soli ai 
poporului român le-au fost prezen
tate persoanele oficiale iugoslave 
venite în întîmpinare. Erau prezențl 
tovarășii Ivan Stambolici, președin
tele Prezidiului R. S. Serbia, Raif 
Dizdarevici, secretar federal pentru 
afacerile externe, amiral de flotă 
Branko Mamula, secretar federal 
pentru apărarea națională. Jivan 
Mareli, vicepreședinte al Adunării 
R.S.F. ^Iugoslavia, Ibrahim Tabako- 
vici, membru al Consiliului Executiv 
Federal, alte persoane oficiale.

Erau de fată ambasadorul Româ

al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, șl a tovarășei Elena Ceaușescu".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au păstrat 
un moment de reculegere in fața 
lespezii de marmură pe care este 
gravat cu litere aurite „Iosip Broz 
Tito. 1892—1980“.

In semn de profundă prețuire față 
de cel care a fost vreme Îndelun
gată președintele R.S.F. Iugoslavia șl 
președinte al Uniunii Comuniștilor 

convorbirilor oficiale
nomice și tehnico-știintifioe dintre 
România și Iugoslavia.

S-a subliniat că promovarea susți
nută. pe multiple planuri, a rela
țiilor rOmâno-iugoslave este în inte
resul și spre binele popoarelor celor 
două țări, al cauzei generale a so
cialismului si păcii.

în timpul convorbirilor, au fost 
abordate, de asemenea, aspecte ac
tuale ale vieții politice Internationa
le. îndeosebi privitor la înfăptuirea 
dezarmării, in primul rînd a celei 
nucleare, solutionarea pe cale poli
tică, prin tratative, a tuturor proble
melor litigioase dintre state, lichi
darea subdezvoltării si edificarea 
unei noi ordini economice mondiale, 
instaurarea unui climat de destinde
re. securitate. încredere si colabora
re în Europa si în întreaga lume.

In acest cadru, o atenție deosebită 
a fost acordată problemei întăririi 
securității și cooperării în Balcani, 
intensificării eforturilor pentru 
transpunerea In practică a propune
rilor și inițiativelor menite să ducă 

Ceremonia sosirii la Belgrad
niei la Belgrad si ambasadorul Iugo
slaviei la București.

De la aeroport, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu. împreună cu tovarășul 
Lazar Moisov și tovarășa Liliana 
Moisova au luat loc în mașini, escor
tate de motocicliști. îndreptîndu-se 
spre reședință — Palatul Alb de pe 
colina Dedinie.

La reședința rezervată înaltllor 
oaspeți, tovarășul Nicolae Ceausescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu s-au în
treținut. într-o atmosferă caldă, prie
tenească, cu tovarășul Lazar Moi
sov și tovarășa Liliana Moisova. A 
fost manifestată convingerea că vi
zita, convorbirile și înțelegerile la 
care se va alunge cu acest prilej vor 
marca un nou si important moment 
în întărirea pe mal departe a rela

din Iugoslavia, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au semnat un omagiu in 
Cartea memorială : „Aducem o înal
tă cinstire memoriei marelui fiu și 
conducător al popoarelor iugoslave, 
Iosip Broz Tito, remarcabilă perso
nalitate a mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, ctitorul Iugo
slaviei noi, prieten apropiat al nos
tru și al poporului român. 12 noiem
brie 1987“.

La ceremonie au luat parte persoa
ne oficiale române și iugoslave.

la dezvoltarea relațiilor de bună ve
cinătate și înțelegere intre țările 
balcanice, pentru transformarea a- 
cestei regiuni într-o zonă a păcii, 
stabilității și colaborării multila
terale.

S-a subliniat că desfășurarea cu 
rezultate bune a întîlnirii miniștri
lor de externe ai țărilor balcanice ar 
avea o influentă pozitivă în pregă
tirea și organizarea conferinței la 
nivel înalt a șefilor de stat și de 
guvern din țările balcanice, ceea ce 
ar contribui la întărirea Încrederii si 
colaborării între statele din această 
zonă, de pe continentul european și 
din întreaga lume.

A fost relevat rolul însemnat ce 
revine țărilor mici si mijlocii, țări
lor in curs de dezvoltare si mișcării 
statelor nealiniate în solutionarea 
constructivă. în interesul popoarelor, 
a problemelor complexe ce confrun
tă omenirea.

Convorbirile se desfășoară fntr-o 
atmosferă de caldă prietenie, de sti
mă șl înțelegere reciprocă.

țiilor de colaborare multilaterală ro
mâno-iugoslave.

★
La plecarea din București, pe 

aeroportul Otopenl, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați de mem
bri și membri supleant! ai Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., secretari ai Comitetului Cen
tral al partidului, membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, conducători de instituții 
centrale, de alte persoane oficiale.

Au fost de față însărcinatul cu a- 
faceri ad-interim al Iugoslaviei la 
București și membri ai ambasadei.

La scara avionului, un grup de 
pionieri au oferit buchete de flori 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu.
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IU 15 NOItMBBIt - HLEEERIIE lit Dmn IN CONSILIILE POPULARE
OAMENI AI MUNCII DE LA ORAȘE ȘI SATE, CONSTRUCTORI AI ROMÂNIEI SOCIALISTE !

întreaga activitate, toate acțiunile de pregătire a alegerilor de deputați în consiliile 
populare municipale, orășenești și comunale să se desfășoare în strînsă legătură cu realizarea 
în cele mai bune condiții a planurilor și programelor de dezvoltare în fiecare unitate economi
că, în fiecare județ și ramură de activitate! Aceasta constituie o datorie de cea mai înaltă răs
pundere a tuturor oamenilor muncii, a tuturor cetățenilor de la orașe și sate.

(DIN APELUL FRONTULUI DEMOCRAȚIEI Șl UNlTAfH SOCIALISTE)

Municipiul Botoșani a cunoscut in ultimii ani o puternicâ dezvoltare urbanistică, ce o schimbat din temelii viața locuitorilor săi. Cu noile apartamente date in folosință In ultimii doi ani 
și jumătate — ai actualului mandat de deputați - numărul locuințelor construite în numai două decenii se ridică la aproape 30 000, tot atit cit era în 1965 numărul... locuitorilor 

orașului Foto : Sandu Cristian

SISTEMUL NOSTRU ELECTORAL
- larg deschis inițiativelor ce slujesc interesele obștești, ale tuturor cetățenilor
Larga cuprindere șl aplicabilitate a 

principiilor și normelor autentic de
mocratice și profund revoluționare ce 
caracterizează societatea socialistă 
românească permite, neîndoielnic, să 
defiriim sistemul democrației mun
citorești revoluționare din tara noas
tră drept un sistem, de conducere 
atotcuprinzător. Ca realitate eviden
tă. democrația noastră socialistă cu
prinde, azi, toate sferele activități
lor politice, economice, sociale, sta- 
fal-juridice, științifice, culturale și 
de educație.

Complexitatea domeniilor fn care 
democrația se manifestă implică șl 
o diversitate de forme organizatorice, 
mijloace și metode de realizare, 
care să înfăptuiască o eficientă parti
cipare a poporului la guvernarea so
cialistă a tării. Conținutul complex 
și cuprinzător al democrației mun
citorești revoluționare, rolul șl func
țiile sale Iși au izvorul in preocu
parea permanentă a partidului nos
tru, a secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, pentru 
perfecționarea continuă a mljloace- 
lor de participare la conducere, pen
tru instituționalizarea de noi prin
cipii, căi și forme organizatorice, 
care exprimă democrația In acțiune, 
sub formele sale superioare, pe bună 
dreptate denumite autoconducere șl 
autogestlune.

Aceste perfecționări exprimă gîn- 
direa creatoare in domeniul de
mocrației, dar șl dinamismul său. 
In acest sens, secretarul gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, sublinia că și in 
viitor „In centrul întregii activități, 
în acest sens, vor sta dezvol
tarea mal puternică ți perfecțio
narea sistemului democrației munci
torești revoluționare, asigurarea con
dițiilor participării tot mai largi a 
maselor populare, a întregului popor 
la conducerea conștientă a tuturor 
sectoarelor de activitate", aceasta 
fiind o cerință, obiectivă a făuririi 
cu succes a socialismului șl comu
nismului.

Sistemul electoral, prin rolul ți 
funcțiile sale, asigură participarea 
directă, reală șl conștientă a cetățe
nilor țării la formarea organelor 
puterii. El permite alegerea unor or
gane de stat care să reprezinte inte
resele tuturor categoriilor de cetă
țeni, asigură manifestarea plenară 
a democrației muncitorești revoluțio

nare. Aceste funcții sînt firești în- 
tr-o societate socialistă, știut fiind că 
socialismul și democrația sint indi
solubile, că democrația caracterizea
ză societatea românească, că in 
România, așa cum arăta secretarul 
general al partidului, dispunem de 
un larg cadru democratic, unio in 
felul său. Este de observat că Apelul 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, pentru alegerile de la 15 
noiembrie, evidențiază acest adevăr 
tot mai adfnc al societății noastre : 
„Astăzi in România există ți funcțio
nează de aproape două decenii un 
sistem larg democratic, unic in felul 
său, care asigură participarea directă 
a oamenilor muncii In conducerea 
tuturor sectoarelor de activitate, edi
ficarea societății socialiste cu po
porul, pentru popor".

Democratismul sistemului electoral 
socialist românesc este o realitate de 
necontestat, practica alegerilor de 
deputați fiind edificatoare. Ace^t de
mocratism rezultă din chiar conți
nutul drepturilor electorale prevăzu
te de către Constituție — dreptul de 
a alege deputați, dreptul de a fi ales 
deputat, dreptul de revocare a man
datului de deputat. Astfel, au drep
tul de a alege deputați toți cetățenii 
care au împlinit virsta de 18 ani. 
Cetățenii cu drept de vot care au 
împlinit virsta de 23 de ani pot fi 
aleși deputați. Singurele exceptări de 
la dreptul de a alege și de a fi aleși 
le formează acei care nu au, efectiv, 
discernămîntul exercitării oricărui 
drept civil, precum și persoanele 
lipsite de aceste drepturi pe o durată 
stabilită prin hotărîre judecătorească 
de condamnare în urma încălcării 
grave a legilor.

Se poate lesne observa că nici un 
fel de opreliști nu sînt puse In fața 
alegătorilor, că sistemului electoral 
socialist îi sînt străine censurile elec
torale (de avere, domiciliu, sex, ra- 
sial-național, de cultură) care au 
caracterizat șl mai caracterizează încă 
sistemele electorale burgheze. Pentru 
democratismul sistemului nostru elec
toral este definitoriu și faptul că toate 
operațiunile electorale se desfășoară 
sub conducerea și controlul cetățeni
lor. Astfel, candidaturile se propun 
și se discută în adunări cetățenești, 
organizate In unități economice și in
stituții social-culturale, cartiere, sate 
și unități militare. Conducerea acti
vităților electorale se realizează prin

comisiile electorale, formate din re
prezentanți ai oamenilor muncii, 
aleși în adunări publice. Trebuie 
adăugat dreptul cetățenilor de a vota 
direct candidații și posibilitatea ce o 
au pe tot parcursul organizării și 
desfășurării alegerilor de a introduce 
Intimpinări, plîngeri sau contestații, 
pentru care legea prevede termene 
precise și scurte de rezolvare.

Democratismul sistemului nostru 
electoral rezultă cu prisosință și din 
modalitățile de propunere a eandi- 
daților. Potrivit legislației. Intr-o cir
cumscripție electorală se pot propune 
mai. multe candidaturi pentru același 
mandat de deputat. Astfel, In cele 
57 584 circumscripții electorale pen
tru consiliile populare municipale, 
ale sectoarelor Capitalei, orășenești 
și cpmunale au fost depuse 117 374 
candidaturi șt anume : în 45 962 cir
cumscripții cite două candidaturi 
pentru un mandat de deputat, iar in 
6 914 circumscripții cite trei candi
daturi pentru un mandat de deputat.

Această modalitate profund demo
cratică pune accentul pe creșterea 
spiritului de răspundere al celor ce 
propun, precum și al celor propuși. 
Alegătorii au deplina posibilitate să 
opteze, democratic, conștient, pentru 
cei mai destoinici candidați, pentru 
cei mai buni gdspodari ai orașelor și 
comunelor. De altfel, însăși propu
nerea candidaților este rezultatul unei 
largi consultări cu cetățenii, al acor
dului cetățenilor.

Pe de altă parte, propunerea can
didaturilor este astfel realizată Incit 
să- se asigure în componenta consi
liilor populare o reprezentare pro
porțională cu structura socială a 
populației, și bineînțeles egalitatea 
in drepturi a cetățenilor fără deo
sebire de naționalitate, rasă, sex sau 
religie.

Buna cunoaștere a candidaților și 
a platformei electorale este asigura
tă prin campania electorală premer
gătoare votului, care reprezintă un 
minunat prilej de evidențiere a rea
lizărilor. a marilor transformări e- 
conomice. sociale șl culturale din 
orașele si comunele patriei noastre. 
Campania electorală este totodată și 
un prilej de reafirmare a sarcinilor 
și angajamentelor economice, edili
tare, din orice domeniu al vieții so
ciale. de eforturi susținute pentru 
îndeplinirea exemplară a tuturor

sarcinilor de Plan In fiecare Județ, 
In fiecare unitate, o caracteristică e- 
sențială a democrației noastre so
cialiste l'iind concordanța deplină 
dintre vorbă șl faptă, dintre angaja
mente și Înfăptuiri, dintre inițiativa 
cetățenească și participarea largă a 
cetățenilor la rezolvarea treburilor 
gospodărești.

Alegerile de deputați de la 15 
noiembrie și întreaga campanie ce 
le precede constituie un prilej deo
sebit de reafirmare a unității de 
nezdruncinat a întregului nostru 
popor iu jurul partidului, al strălu
citului conducător al destinelor pa
triei, tovarășul Nicolae Ceausescu, 
o puternică manifestare a voinței și 
hotăririi poporului nostru de a În
făptui neabătut hotăririle celui de-al 
XîII-lea Congres al partidului, do 
a asigura trecerea patriei noastre la 
un nou stadiu de dezvoltare.

Trăsăturile constituționale ale sis
temului nostru electoral, definitorii 
pentru caracterul său profund demo
cratic, rezidă din prevederile legii 
fundamentale a statului, care 
prevede că „alegerea deputa- 
tilor se face direct de către 
cetățeni, prin vot universal, egal și 
secret". „Dind votul celor mai buni 
oameni ai muncii — îndeamnă Ape
lul Frontului Democrației și Unității 
Socialiste — care, prin Întreaga lor 
activitate, se afirmă ca făuritori de 
nădejde al orînduiril noi. socialiste, 
în patria noastră, ca buni gospodari 
ai treburilor obștești, care merită în
crederea de a fi aleși In organele lo
cale ale puterii de stat și prezintă 
garanția că vor acționa cu răspun
dere pentru îndeplinirea sarcinilor 
mari ce revin consiliilor populare, 
cetățenii României socialiste vor 
vota. în fapt, pentru consolidarea si 
dezvoltarea minunatelor cuceriri re
voluționare dobîndite de poporul 
nostru sub conducerea partidului, 
pentru mărețele realizări de azi si de 
miine ale patriei, pentru viitorul fe
ricit al întregii națiuni".

întreaga activitate de organizare * 
alegerilor de la 15 noiembrie exprimă, 
încă o dată, hotărîrea cetățenilor 
României socialiste de a intimpina 
cu noi realizări Conferința Națională 
a partidului șl sărbătorirea a 40 de 
ani de la proclamarea Republicii.

Conf. univ. dr. 
Ioan MUR AR U

Horn alege 
pe cei mai buni 

dintre cei 
mai buni

(Urmare din pag. I)
faptele candidaților. Ce a făcut 
deosebit la locul său de muncă sau 
— așa cum se intîmplă in multe 
cazuri — in consiliul popular al 
localității, acest candidat ? Cum 
muncește la unitatea socialistă in 
care își desfășoară activitatea, cită 
competență, cită hărnicie dovedește 
acolo ? Cit de mare este aportul 
său la bunul mers al unității, prin 
ce fapte a dovedit că este un bun 
gospodar ?

Acesta este terenul ferm pe care 
se poartă dezbaterile prilejuite de 
intilnirile dintre- candidați și ale
gători — terenul exigenței. Este, în 
fond, spiritul de exigență educat 
de partidul nostru comunist, exi
gență care — exercitată față de 
sine și exercitată față de cei din 
jur — dă. și ea. măsura spiritului 
revoluționar care îi animă pe oa
menii muncii din patria noastră.

Punlnd în lumină înainte de orice 
faptele de muncă, faptele cetățe
nești prin care s-au ilustrat cei ce 
le solicită încrederea, le solicită 
votul la 15 noiembrie, alegătorii 
au ales criteriul cel mal exact 
pentru cunoașterea complexă și 
aprofundată a fiecărui candidat. 
Cercetate și comparate, faptele 
„dau seama" cel mai exact, oferă 
imaginea cea mai corectă a profi
lului viitorului deputat, dau posi
bilitatea. pentru alegători, unei 
opțiuni în cunoștință de cauză, deci 
întemeiate. Și deschid cimp larg 
exigenței lor — exigență care nu 
se exercită mai mult sau mai puțin 
abstract, ci punind alături însăși 
materia concretă a vieții, faptele.

La 15 noiembrie, votînd pentru 
bel mai bun dintre cei mai buni ce
tățeni și gospodari, oamenii mun
cii vor sublinia incă o dată, prin 
votul lor, unul din adevărurile 
fundamentale ale climatului politic 
și etic din societatea noastră : ho- 
tărîtoare sînt faptele^ Exigența ale
gătorilor, așa cum se va manifesta 
la 15 noiembrie, va fi și ea, la 
scara întregii țări, o faptă revolu
ționară.

Puterile lăuntrice

ale creafiei

ÎNSEMNĂRI

Prevederi ale legislației electorale
Duminică, 15 noiembrie, e ziua alegerilor. Participarea la vot - drept 

constituțional și act de răspundere politică și civică - este amănunțit re
glementată de prevederile Legii nr. 67/1974, Legea electorală a Republicii 
Socialiste România. Normele acestui important document legal sînt menite 
să asigure și să garanteze desfășurarea alegerilor strict in conformitate cu 
trăsăturile votului universal, egal, direct și secret, stabilite prin Constituție.

Prezentarea 
la secția de votare

VOTAREA ÎNCEPE LA ORA 
6,00 ȘI SE TERMINA LA ORA 21,00 
a zilei de duminică, 15 noiembrie 
1987. Este in tradiția alegerilor in 
România socialistă prezentarea la 
vot încă din primele ore ale dimi
neții, simbol al interesului corpului 
electoral față de evenimentul po
litic major care se desfășoară, al 
adeziunii și încrederii în platforma 
electorală, în perspectivele conlu
crării cu organele ce vor fi alese 
în legislatura inaugurată.

SECȚIILE DE VOTARE vor fi 
organizate, de regulă, în localurile 
in care au fost amenajate și centre
le de afișare a listelor de alegători, 
edificii reprezentative și accesibile 
din raza fiecărei circumscripții 
electorale.

Pentru alegătorii aflați In călă
torie se vor forma secții de votare 
in stații de cale ferată, porturi, 
aeroporturi. Secții de votare sepa
rate vor exista șl in unele unități 
spitalicești, precum și în unități 
militare.

Obținerea 
buletinului de vot

PREZENTAREA LA SECȚIA 
DE VOTARE SE FACE CU 
BULETINUL DE IDENTITATE

sau cu alt act doveditor al identi
tății. alegătorul primind buletinul 
de vot după ce se confruntă iden
titatea actului prezentat cu cea în
scrisă in listele de alegători. Aceas
tă măsură firească este de natură 
să garanteze fiecărui cetățean drep
tul de a-și exprima personal, di
rect. votul său.

Cetățenii care participă la alegeri 
la alte secții decît acelea unde fi
gurează in listele electorale vor 
prezenta și „adeverința privind 
exercitarea dreptului de a alege", 
eliberată de consiliul popular.

Alegerile sînt astfel organizate 
incit procedura obținerii buletinu
lui de vot să fie cit mai operativă. 
Fiecare alegător primește un sin
gur buletin de vot avînd mențio
nate, pe lingă numele candidatului 
sau candidaților, consiliul popular 
pentru care se face alegerea și, 
bineînțeles, data de 15 noiembrie 
1987.

Buletinul de vot trebuie să cores
pundă unuia dintre modelele alătu
rate (aprobate prin Decretul Consi
liului de Stat jir. 237/1987). Buleti
nul diferă vizibil după felul cir
cumscripției electorale — adică al 
localității — în care se exprimă 
votul, și anume :

— pentru alegerea deputaților in 
consiliul popular al unul munici
piu sau sector al Capitalei esta 
marcat printr-o dungă galbenă ;

— pentru alegerea deputaților in

consiliul popular al unul oraș este 
marcat printr-o dungă de culoare 
albastră ;

— pentru alegerea deputaților in 
consiliul popular al unei comune 
este marcat printr-o dungă cafenie.

Votarea propriu-zisă
După primirea buletinului de 

vot, alegătorul se retrage singur, 
într-una din cabinele secției de vo
tare, pentru a examina buletinul, 
numele candidatului sau candidați
lor. Din cele 57 584 circumscripții 
electorale, numai in 4 708 circum
scripții a fost propus cite un singur 
candidat ; în 45 962 circumscripții, 
deci în marea lor majoritate, ale
gătorii vor putea opta între doi 
candidați propuși, iar in 6 914 cir
cumscripții, între trei candidați.

Votul pentru candidații F.D.U.S. 
se exprimă prin lăsarea neștearsă 
a numelui unui candidat. Dacă sint 
lăsate neșterse numele ambilor sau 
— după caz — tuturof celor trei 
candidați, buletinul este luat în 
considerare tot ca vot exprimat în 
favoarea candidaților F.D.U.S., 
fiind adăugat la calcularea rezul
tatelor alegerilor ca opțiune pentru 
candidatul care întrunește cele mai 
multe voturi „pentru". Preferința 
alegătorului pentru unul dintre 
candidații propuși se exprimă prin 
ștergerea numelui celuilalt sau ce
lorlalți candidați înscriși pe buletin 
printr-o linie simplă. Orice altă 
mențiune sau adăugire atrage anu
larea votului.

In final, alegătorul Împăturește 
buletinul de vot cu ștampila sec
ției de votare In afară, părăsește 
cabina și depune buletinul in urnă.

|
I

BULETIN DE VOT
pentra alegețea depntaților ta Consiliul popula

Municipiului ... •_ _ _ _ _ _
• Circumscripția electorali manidpatl nr. — 

15 noiembrie 1987

pentru alegerea deputaților ta Cwniiliul populat ri

Sectorului _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Circnmseffpțla electoral* da factor ut. . ..... .
25 noiembrie 1987

Nunei*  ți prenuroaî*  
candidaților

Dia partea 
•tal eandkltaaS

Nunei» șl prenumele 
eandidâților

Dln partea . 
«ui candidaail

Aner* er. J«*. t j

pentru alegerea deputaților te ComUta! popotei ai pentru «leferea deputaților ta Ceasiliui popular al

Orașului Comunal
Circumscripția electoral*  eomutudi nr.

15~ noiembrie 1937 15 noiembrie 1987

Numai*  ți preaumal* Din partea Nume’.» țl prar.ua* ’* Din partea
candidaților 1 ani «anUWoas» candidaților «al când ideali

ef. 4
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Păstrăm amprenta pămintulul, 
fibra de calm și de zbucium a me
diului, farmecul naturii ce ne-a 
născut. întregul alcătuirii firii 
omenești vine din departe, din 
adincimi, din toate razele ce iscă o 
nebănuită alegere a instelării ge
netice și se revarsă in clipa naș
terii unui copil. Fiecare copil este 
o minune. Și nu știe straturile ne
bănuite. necunoscute ce-1 întăresc 
ființa. Nu își cunoaște continua 
mișcare lăuntrică, puterea miezu
lui propriei firi permanent influ
ențate de lumea din afară. Fără 
această putere lăuntrică, suprafe
țele vîrstelor, cojile, ce se leapădă 
in creștere an după an ar fi prea 
fragile, n-ar rezista asaltăril per
manente a vieții. Ne naștem tn- 
tr-un colț de tară și din pretutin- 
denea țării sintem, altfel nu ni s-ar 
părea atit de familiare toate dru
murile și cărările ei. sub foșnetul 
pădurilor, pe clinul dealurilor ori 
pe lingă bolțile amenințătoare ale 
trecătorilor strimte, din care, după 
ce le guști farmecul, îți vine să o 
iei la goană, să vezi crescind zarea 
in preajma ta. cu soare străluci
tor dacă e ziuă, ori stele răsărind 
dacă e Înserarea.

Citisem anul acesta mii de pa
gini. proză și poezie, scrise da 
copii, trimise la concursuri. Unele 
uimitoare. Și cîți vor avea pute
rea lăuntrică să reziste de-a lun
gul anilor, să realizeze firul de vis 
căutat acum 7 Unit dintre ei au 
fost la olimpiade, frecventează 
cercuri de creație. Știu că s-au 
redeschis zilele acestea la casele 
pionierilor asemenea 
cercuri, de muzică in
strumentală. poezie, 
chimie, fizică, aero- 
modele. matematică,
geografie, istorie, arte plastice. 
Unii iși găsesc timp să se ducă. 
Alții nu. Literatură insă scriu 
foarte multi. Pare mai comod. Te 
așezi la masa de scris. Și ? E foar
te bine. Spiritul lucrează. Caută. 
Poate pină la urmă timpul alege. 
Și ei singuri, copiii deveniți oa
meni maturi, se aleg. Reste încu
rajările de astăzi ale profesorilor, 
părinților, comisiilor de lectură și 
premiere. Timpul, vocația. Înfăți
șate prin surpări și remodelări : 
murmurul dinții al Sohodolului 
țîșnit din izvoare nu și-a cunoscut 
la început menirea, tăria. Oare 
Brâncuși a străbătut acest îngust 
și adine canion, unicat al puterii 
naturii, minune asemănătoare pu
terii omului, ce pare măruntă și e 
de nebănuit ? Dacă Brâncuși a 
străbătut sau nu cu piciorul acest 
canion, nu știu, dar cu sufletul lui 
da. Valea Sohodolului este o oglin
dă in natură a drumului artei, a 
drumului științei, o măcinare de 
drum lung, adine; In străfundul 
naturii, țîșnlre puternică din toate 
fibrele acestui pămlnt românesc, 
din toate genele cite Încheagă via
ta și valoarea uimitoare a creației 
ce iși leagănă apoi cu modestia 
armonia și pare simplă, uimitoare, 
ca senin de suflet, acest veșnic 
drum după tirziu, înțelesul doar 
lăuntric.

Măreția pilduitoare a naturii, 
calculul matematic în geometrie 
existent în univers, poezia, vi» al 
perenității-, esență a spiritualității 
eticii și esteticii unui popor, isto
ria.. memorie a adevărului .și com
plexității vieții, fac parte din În
tregul fondului uman, cu care se 
naște copilul, ce crește apoi și în 
miezul conștiinței lui atit de avid 
de a cunoaște mai mult și mal tir
ziu de a crea el Însuși. Dimensiu
nile copilăriei sînt in mare ace
leași, s-au schimbat Insă antenele 
de comunicare cu lumea, cu socie
tatea, cu știința lui. Dacă în clasa, 
a Vl-a copiii învață Istoria antică, 
în clasa a Vil-a istoria medie, în 
clasa a VIII-a istoria românilor și 
se inițiază in tainele chimiei, fizi
cii, științelor naturii și caută Ia 
această virstă cărți aîe scriitorilor 
care să le completeze studiile esta 
că vor să citească și cartea scrisă 
despre Maria Curie, și au citit 
„Cărțile Junglei", și Jules Verne, 
și iși împrumută cărțile lui Dumas, 
și citesc cărțile recomandate la 
limba română, și le conspectează, 
și de aceea mulți încearcă să și 
scrie poezie și proză. Valoarea o 
caută copiii. Și măcar ecourile 
unor răspunsuri privite cu uimire, 
mulțumire ori dispreț chiar, atunci 
cind sînt înșelați in așteptările lor. 
Puterea senzorială, afectivitatea, 
intelectul lor sînt supuse unei cu
noașteri complexe. Copilul de as
tăzi (să nu uităm că trăiește in 
același prezent ca al nostru) nu 
mai hălăduia patriarhal, ci este 
brusc Integrat In epocă prin tele
viziune. radio, tehnică, știință, 
preocupările complexe ale părinți
lor. Munca, răbdarea, dacă se 
unesc, talentul în orie*  domeniu 
biruie.

îmi amintesc drumul pe valea 
Sohodolului. Drum neghicit dina
inte. ce duce din Tîrgu Jiu spre 
Hobița lui Brâncuși. Există o ra

mificație din el, «pra dreapta, 
printre sate curate, cu marginea 
răcorită de o apă cuminte, lină, 
dar puternică in adîncimea ei. So- 
hodolul. un rîușor neînsemnat, 
curge modest, obișnuit, așa pare. 
După ce casele se răresc, renunțînd 
să mai suie pe malul sărac Împă
durit. o poiană se deschide, numai 
piatră de rîu, printre care citeva 
nuiele de girLiță se strecoară la 
vale. De unde vine 7 Orizontul este 
Închis cu douâ șiruri de stinci pie
troase. înalte, ce își apropie vîrfu- 
rile. Pe sub ele pîraiele rîușorului 
istovit, fără adîncime. Asta-i tot 7 
Oprim 7 Nu. Dacă treci pe sub 
stîncile puternice. în sttnga șerpui» 
un drumeag cit să Încapă hurdu- 
căită o cutezătoare mașină. Ală
turi, Sohodolul, viu. mai iute. îl 
atingi cu mina. Peste el. celălalt 
perete de stîncă amenințător. Soa
rele nu se vede. La mare înălțime 
numai o dlră de cer albastru. Te 
simți mie. liliputan, pe fundul 
acestui Îngust canion oltenesc. 
Mergi ca in basm, intr-un tărim 
necunoscut din care picură numai 
lacrimile pietrelor. O măreție ari
dă. șerpuitoare, nu vezi ce urmea
ză la cițiva pași, după coturile 
stincilor. Nici pasăre, nici vegeta
ție, numai Închipuirea tnfierblnta- 
tă. intre cele două Înălțimi întorto
cheate de stinci ce se luptă parcă 
să se Încheie, să își reîntregească 
măreți», să te strivească. Sohodo
lul, melodioasă beatitudine, tot ne
însemnat rîușor pare susurlnd 
somnoros. Și acest fir de apă. pă
relnic fără putere, ferestruise răb

dător muntele. Timpul 
ți lupta lui 11 ajutase. 
Dispare și apare în 
cite o virtejuită bul
boană, rotundă cit

gura unul butoiaș. In care îți arată 
forța mintoasă pe care nu Încerci 
s-o mai atingi nici cu piciorul ne- 
știindu-i adîncimea. Mergi drum 
lung In straniul peisaj necunoscut 
ți cunoscut parcă. De unde știut 7 
Cum 7

Lucrul In perspectivă aparține 
conștient numai omului. Deci cul
tura, știința, educația, cartea pen
tru copii sint capitalul cel mai pre
țios învestit in fiecare generație de 
copii care iute trec dintr-o virstă 
in alta. Citind cărțile scrise pentru 
copii, imaginația lor lucrează, pre
tențiile lor nu sînt mici, tot ceea 
ce știu și ceea ce doresc să știe 
trebuie îmbogățit cu artă reală și 
respect al adevărului. Idealurile 
umaniste atit de greu de exprimat 
cu o nouă prospețime și un nou 
timbru unicat In întreaga literatu
ră au mult mai multe pretenții in 
literatura scrisă pentru copii. Bo
găția conținutului ce pare că țiș- 
nește spontan în frumusețea ex
presiei este captată cu mai multă 
dificultate. M-am bucurat citind 
recent cărțile propuse pentru pre
miere Consiliului Național al Pio
nierilor. apărute In anul 1986 la 
editura „Ion Creangă", cărți noi, 
autori noi, tineri, buni scriitori. 
Valentina Teclicin din Galați se 
recomandă singură copiilor prin 
cartea de versuri ..De la noi din 
grădiniță", scrisă cu multă frăge
zime a expresiei, tn care osmoza 
gindire-aentiment-comunicare. la 
nivelul psihologiei copilului, bogă
ția culorii spumoase, ocolind faci
litățile, umorul sînt captivante. 
Sau GHgor Hața din Deva are o 
minunată carte, o călătorie retro 
In timpul nostru istoric. „Sceptrul 
iul Decebal". o cart*  bazată p« do
cument ți multă imaginație, a- 
mestec de realitate ți fantastic 1n 
care aventura, poezi», dramatis
mul lntîmplărilor și frumusețea 
limbii românești cuceresc cititorul. 
Sau o carte pionierească depășind 
Insă locurile comune, mai aies prin 
poemul „Pescărușul și furtuna" de 
Li că Pavel din București. reține 
aprecierile bune. Desigur, valorile 
nu sînt multe, de aceea trebuie 
prețuite și în literatura pentru 
copii și in cea pentru maturi. Pa
trimoniul nostru cultural are ne
voie de valori, perenitatea unui 
popor si a existenței umane tn 
lume prin lumină spirituală Înving 
timpul. Șl copiii car*  Iși cântă pu
terile lăuntrice de creați*,  care vor 
să se cunoască pe ei înșigi, fără a 
fi citit poate cuvintele lui Soerațe, 
nu sînt minuni, ci talente educate, 
inteligențe și sensibilități, cea mai 
mare bogăție a unei țări M nădej
de că umanitatea va dăinui. O 
muncă susținută In timp, de scoa
lă. de Consiliul Național al Pio
nierilor. de scriitori — personali
tăți ți noi scriitori ce se afirmă — 
de edituri, de toate competențele 
educaționale, prezintă In tntlmpi- 
narea Conferinței Naționale a 
partidului ți a aniversării celor 40 
de ani al Republicii Socialiste 
România copii ce afirmă Inteligen
ța, talentele felurite si puterea de 
muncă a poporului nostru, a gene
rațiilor care vin.

Violeta ZAMFIRESCU

ROMĂNIA-FILM prezintă:

UN NOU FILM ROMÂNESC

„Cale liberă* - o producție a Casei d* film* 5

Scenariul : Romulus Lai. Decorurile : arh. Cristian Nlcolescu. Costu
mele : Daniel Răduță. Muzica : Dan Dlmitriu. Montajul : Elena Panta- 
zică. Coloana sonoră: Suru Bujor, Viorel Ghiocel. Imaginea: Mihal 
Truică. Regia : Nicu Stan.

Cu ’ Emil Hossu, Enikd Szilăgyi-Dumltrescu, Mircea Albulescu, Iuri*  
Darie, Ion Haiduc, Dumitru Palade, Dorel Vițan, Ruxandra Bucescu, Flo
rin Zamfirescu, Cornel Revent, Mircea Rusu.

Film realizat in Studiourile Centrului de producție eînematograflcă 
„București".
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Citeva măsuri practice 
ce trebuie aplicate imediat

® Ministerele, celelalte organe centrale 
de stat ți obștești, comitetele executive ale 
consiliilor populare să controleze permanent 
încadrarea riguroasă a unităților din subor
dine în cotele de consum aprobate.

® In toate unitățile economice să se asi
gure funcționarea ia întreaga capacitate a 
mașinilor-unelte, a tuturor utilajelor produc
tive. Un strung care funcționează 10 minute 
în gol consumă inutil 1 kWh.

@ Comisiile energetice din unitățile eco
nomice să urmărească zilnic respectarea ri
guroasă a normelor tehnologice de consum 
la fiecare produs in parte.

© In incintele întreprinderilor, pe toate 
căile de acces și în depozitele în aer liber sâ 
se asigure iluminatul numai acolo unde este 
strict necesar.
• Activitatea în sectoarele funcționale 

din întreprinderi să fie astfel organizată în- 
cît să fie folosită cit mai mult lumina natu
rală.

© In toate unitățile socialiste de stat, 
cooperatiste ți obștești, in toate imobilele să 
se scoată din funcțiune orice aparat consu
mator de energie electrică folosit pentru în
călzirea spațiilor.

La întreprinderea de autoturisme din Pitești

Acțiuni de adevărați gospodari
într-o singură zi. Ia în

treprinderea de autoturis
me din Pitești consumul de 
energie electrică se\ ridică 
la circa 700 MWh. „Acum, 
după apariția decretului 
Consiliului de Stat privind 
unele măsuri pentru rațio
nalizarea consumurilor e- 
nergetice, ne spune tova
rășul Ștefan Osiac. inginer- 
șef mecano-energetic și cu 
investițiile in întreprinde
re, încadrarea zilnică în re
partiții și palierele de pu
tere a devenit o condiție 
obligatorie in toate secții
le de fabricație. Toți mun
citorii și specialiștii sint 
conștienți de faptul că sar
cinile de plan trebuie rea
lizate cu consumuri cit mal 
mici de energie".

Ca atare, colectivul Între
prinderii, mobilizat de or
ganizațiile de partid, a luat 
chiar din aceste zile un șir 
de măsuri pentru mai buna 
gospodărire a energiei e- 
lectrice. Astfel, s-a Întoc
mit un program special 
pentru efectuarea eșalona
tă, in perioada de iarnă, a 
reviziilor generale și repa
rațiilor capitale la mașini
le, utilajele și instalațiile 
mari consumatoare de e- 
nergie electrică, printre 
care Instalația de turnat

centrifugal cămăși de la 
turnătoria de fontă nodu- 
lară, instalația de format 
și turnat bloc-motor de la 
turnătoria bloc-motor, in
stalația de format și tur
nat de la turnătoria de fon
tă nodulară, linia de 1100 
tone de la tratament ter
mic. în acest fel, palierul 
de putere va fi coborit cu 
2 MW zilnic, ceea ce în
seamnă o economie de 400 
MWh lunar.

Totodată, au fost reana- 
Hzate procesele tehnologi
ce din turnătorii și s-au 
luat măsuri pentru Încăr
carea la Întreaga capacita
te a liniilor de tratamen
te termice primare și se
cundare de la forjă, a uti
lajelor din fabricile de cu
tii de viteză șl agregate, 
pentru dotarea unor ma- 
șinl-unelte cu dispozitive 
de limitare a mersului in 
gol, eliminarea consumuri
lor netehnologice ș.a. O ac
țiune specială a fost orga
nizată pentru înlocuirea 
motoarelor cu puteri mari, 
acolo unde este posibil, cu 
motoare de puteri mai mici. 
Mai exact spus, se înlocu
iesc motoarele la diferite 
mașini, utilaje șl Instalații, 
fără insă ca in felul aces
ta să se modifice parame

trii tehnologici ai procesu
lui de producție.

O serie de alte acțiuni 
vizează echilibrarea con
sumului de energie pe du
rata fiecărei zile și a între
gii săptămini. Astfel, s-a 
stabilit ca, pentru încadra
rea în virful de seară, sec
țiile care erau programate 
in două schimburi să lu
creze în schimburile 1 și 
3, iar cele cu 3 schimburi 
să lucreze preponderent in 
schimburile 1 și 3. In a- 
celași scop, programul de 
lucru al Întreprinderii a 
fost eșalonat pe toată du
rata săptămlnii, ziua libe
ră fiind acordată prin ro
tație diferitelor secții de 
fabricație.

Personalul de la camera 
de comandă a secției e- 
nergetice urmărește din 
oră In oră consumul de e- 
nergie electrică și acționea
ză pentru Încadrarea in pa
lierele de putere și cotele 
de energie prevăzute. Mă
surile luate au avut ca e- 
fect tn zilele caro au tre
cut de la apariția decretu
lui economisirea a 208 
MWh energie electrică și 
80 000 normal metri cub! de 
gaze naturale. (Gheorghe 
Cirstea).

; ÎN SPIRITUL PREVEDERILOR RECENTULUI DECRET, !; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
j pentru desfășurarea normală a activității economico-sociale!
’ ---------------------------------———-------------------------------------------------------------i--------------- ;---------------------------- ;------------------------------------- (

; Consumurile de gaze naturale și energie
i electrică pentru activități neproductive
; - reduse cu cel puțin

Cronica zilei
Joi, Ștefan Andrei, vlceprlm-mlnis- 

tru ai guvernului, a primit pe 
Leopoldo Sucre Figarella, ministru 
de stat din Venezuela, care face o vi
zită în țara noastră.

în cadrul convorbirii au fost exa
minate aspecte ale dezvoltării rela
țiilor economice româno-venezuslene.

La întrevedere a participat Ilie 
Văduva, ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice interna
ționale.

A fost de față Demetrio Boersner, 
ambasadorul Republicii Venezuela la 
București.

(Agerpres)

MUREȘ i Apartamente noi 
pentru oamenii muncii

Constructorii mureșeni de locuin
țe au înscris in aceste zile noi fapte 
de muncă în cronica întrecerii so
cialiste. Astfel, ca rezultat al or
ganizării judicioase a muncii pe 
fiecare șantier, utilizării pe scară 
largă a unor materiale de con
strucții locale, ei au predat la 
cheie cel de-al 1 909-lea apartament 
din planul pe acest an. Acestea ri
dică la 4 258 numărul apartamente
lor construită și puse la dispoziția 
oamenilor muncii in actualul cinci
nal. Alte 755 de apartamente din 
planul pe acest an se află în stadii 
avansate de execuție. Totodată, 
constructorii mureșeni de locuințe 
și-au creat front de lucru pentru 
768 de apartamente din planul pe 
anul viitor. (Gheorghe Giurgiu).

vremea
Institutul da meteorologie el hidro

logie comunică timpul probabil pen
tru Intervalul 13 noiembrie (ora 20) — 
16 noiembrie (ora 20). In tară : Vre
mea va deveni In general închisă »1 
umedă, începind din vestul țării. Ce
rul va fi noros, cu scurte perioade de 
variabilltate la Începutul intervalului 
In regiunile din estul tării. Vor cădea 
plot temporare la Început In regiunile 
vestice, apoi, treptat, șl tn celelalte 
regiuni. Pe alocuri, tn sud-vestul si 
vestul tării, cantitățile de apă pot de
păși 13 Utrl pe metru pătrat în 24 de 
ore. La munte va ninge, tn partea a 
doua a Intervalului, pe alocuri. In re
giunile din vestul, centrul si nordul 
țării ploile se vor transforma tn lapo- 
viță și ninsoare, iar condițiile vor fi 
favorabile producerii poleiului. Unele 
intensificări ale vtntului se vor pro
duce In prima parte a intervalului tn 
regiunile sud-vesttce șt estul tării din 
sectorul sudic, iar spre sftrjlt tn cele 
din nord-est din sectorul nordic, cu- 
viteze între 40—70 kilometri pe oră. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
Intre minus 1 șl plus 9 grade, izolat 
mal eoborîte In ultima noapte In 
regiunile din nord-vestul tării, maxi
mele vor fi cuprinse, tn general. Intra 
t șl 12 grade. Local se va produce 
ceată, mai ales noaptea și dimineața. 
In București : Vremea va redeveni tn 
general închisă si umedă. Cerul va fi 
variabil la început, apoi va prezente 
tnnorăr! accentuate si temporar va 
ploua. Temperaturile minime vor a 
cuprinse tntre 1 ii I grade, cele ma
xime vor oscila Intre t el 11 grade. 
Be va produce ceată, mal alee tn 
cursul nopții el al dimineții.

Manifestări politico-ideologice și cultural-educative 
consacrate alegerilor de la 15 noiembrie

Apropiatele alegeri de deputațl de la 15 noiembrie prilejuiesc dee- 
fă șura rea unor instructive manifestări politico-ideologice și cultural- 
educative.

„Epoca NLcolae Ceaușescu — e- 
poca afirmării plenare a construc
torilor socialismului in toate do
meniile de activitate" este titlul 
unei mese rotunde organizate în 
orașul Cimpina și la care au par
ticipat numeroși cetățeni, multi 
tineri, care duminică vor vota pen
tru prima oară. Sub genericul 
„Concepția P.C.R., a secretaru
lui său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu privire 
la dezvoltarea proprietății socia
liste. Tripla calitate de producător, 
proprietar șl beneficiar a oameni
lor muncii. întărirea spiritului de 
responsabilitate revoluționară față 
de păstrarea șt buna gospodărite 
a avuției naționale", la întreprin
derile „1 Mai" șl de utilaj chimic 
din Ploiești, la întreprinderea me
canică Plopeni, precum și la com
binatele petrochimice Brazi și Te- 
leajen, din județul Prahova, ați 
avut loc dezbateri. Candidațil și 
alegătorii au făcut, și cu aceste 
ocazii, ample treceri în revistă ale 
succeselor repurtate ■ de poporul 
nostru sub conducerea partidului, 
au analizat rolul pe care îl au de
putății, toți oamenii muncii în 
transpunerea în viață a hotărîrilor 
Congresului al XIII-lea. Tot In le
gătură cu evenimentul amintit, la 
casele de cultură din Bușteni, 
Slănic, Comarnic și Azuga, Ia 
căminele culturale Măneciu șl Fl- 
lîpeștii de Pădure au fost susținuta 
expuneri-dezbaterl cu tema : „Le
gile statului socialist, expresie a 
intereselor oamenilor muncii, ale 
întregii societăți, ale dezvoltării 
socialiste a patriei* *.

• Teatrul Național (14 7171. Sala 
Amfiteatru : Campionul — 18: (sala 
Atelier) : Cartea lui lovită — 18
• Filarmonica „George Enescu” 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
vocal-simfonic. Dirijor : Ion Baciu. 
Solist : Dmitri BașKirov (U.R.S.S.) 
— 19
• Opera Română (13 18 57) : Rlgo- 
letto — 18
• Teatrul de operetă (sala mică a 
Teatrului Național, bd. N. BAlcescu 
2) : Lyslstrata — 18.30
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandrs”

★
„Aleșii noștri" — este genericul 

ciclului de manifestări politico- 
educative șl cultural-artlstice or
ganizate de către Comitetul de cul
tură și educație socialistă al mu
nicipiului Craiova în întîmpinarea 
zilei de 15 noiembrie, acțiuni ce 
se desfășoară la casa de cultură 
a municipiului, cluburile întreprin
derilor, în școli și facultăți. Ale
gerilor de la 15 noiembrie le-au 
fost, de asemenea, dedicate dezba
terea „Drepturile și libertățile ce
tățenești — dreptul la vot, drept 
fundamental prevăzut în Con
stituția țării" — la Casa de cul- 
toră a orașului Filiași, simpozionul 
„Programul F.D.U.S. — programul 
înaintării patriei spre progres șl 
civilizație", desfășurat la Segarcea, 
simpozionul „Realizări in Epoca 
Nicolae Ceaușescu", organizat la 
Băileștl, ciclul de recitaluri „Pa
gini de mare popularitate din liri
ca românească militantă", susținut 
de actori ai Teatrului liric din 
Craiova, spectacole cu genericul 
„Omagiu fierbinte aleșilor noștri" 
prezentate în peste 30 de așezămin
te de cultură din județul Dolj.

★
în județul Galați, numeroasele 

acțiuni politico-educative șl cultu
ral-artlstice se desfășoară în aces

te zile sub genericele „Tribuna 
democrației" și „Tribuna deputa
tului", fiind programate expuneri, 
dezbateri și mese rotunde, care 
pun în relief semnificația eve
nimentului de la 15 noiembrie 
în viața politică a întregului 
popor, largul democratism al 
orinduirii noastre socialiste. A- 
semenea manifestări, la care au 
participat mii de oameni al mun
cii, s-au desfășurat la întreprinde
rea de mecanică navală. întreprin
derea laminorul de tablă, între
prinderea textilă, Uzina furnale- 
aglomerare de pe platforma Com
binatului siderurgic Galați, precum 
și la casele orășenești de cultură 
din Berâști și Tg. Bujor. De ase
menea, la căminele culturale din 
comunele Pechea, Nicorești, Valea 
Mărului, Barcea, Nămoloasa, Inde
pendența. numeroși mecanizatori, 
membri cooperatori, ingineri și 
cadre didactice au participat la 
întîlnirile cetățenești avtnd ca 
temă : „Rolul și locul consiliilor 
populare in sistemul democrației 
noastre muncitorești revoluțio- 
nare.

★
în cadrul manifestărilor politico- 

educative șl cultural-artistice dedi
cate alegerilor de la 15 noiembrie, 
la cluburile muncitorești din Bălan, 
Vlăhița și Gălăuțaș. la casele de 
cultură din Miercurea-Cîuc, Odor- 
heiu Secuiesc și Toplița s-au des
fășurat simpozioane cu tema : 
„Drepturile și îndatoririle cetățe
nești", „Alegerile de deputațl — 
moment de referință al democrației 
noastre socialiste in dezvoltarea 
și înflorirea patriei". în fața tine
rilor care votează pentru prima 
oară, din școli, a fost prezentată ex
punerea cu tema „Votul nostru, an
gajamentul nostru în opera de în
florire a patriei". în încheierea a- 
cestor manifestări s-au desfășurat 
spectacole cultural-artistice sub 
genericul „Votul nostru — viitoru
lui comunist al patriei".

★
„Votăm pentru noi, votăm pentru 

țară, pentru socialismul luminos" 
— este genericul sub care s-a des
fășurat la Casa de cultură a ora
șului Găești o suită de întîlniri- 
dezbateri cu cei mai tiheri alegă
tori. De asemenea, de o amplă au
dientă se bucură serile de muzică 
și poezie patriotică „Flori pen
tru florile tării", organizate tot 
cu ocazia acestui eveniment. La 
Casa de cultură a sindicatelor din 
Tirgoviște, grupate sub genericul 
„Alegerile, de la 15 noiembrie — 
expresie elocventă a legăturii trai
nice dintre partid și popor", au a-» 
vut loc mai multe dezbateri șl ex
puneri. Tot aici au fost organizate, 
pe aceeași temă, mai multe activi
tăți cu filmul și cartea, la care 
și-au adus contribuția biblioteca 
județeană și întreprinderea cine
matografică a județului Dîmbovița.

(Agerpres)

KM CASNIC SI PUBLIC - SEDUS LA STRICTUL NECESARI
MEHEDINȚI ARAD

■ ■■■■■■■■■■■■»■■■■■■

Inițiative
„Energia electrică — utilizată ra

țional și cu spirit de economie". 
„Sub‘acest mobilizator Îndemn sa 
desfășoară în rindul locuitorilor 
județului Mehedinți numeroase ac
țiuni menite să înlăture risipa de 
orice fel, tendința de consum exa
gerat a unora — ne spune tova
rășul Vasile Nistor, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului popular mu
nicipal Drobetâ-Turnu Severin. Șl 
rezultatele acestor acțiuni sint deja 
notabile. Bunăoară, in numai două 
zile de la apariția Decretului Con
siliului de Stat privind unele mă
suri pentru raționalizarea consumu
lui de gaze și energie electrică. In 
cartierul Crihala, care are aproape 
50 000 de locuitori, s-a realizat o 
economie de energie electrică ce 
echivalează cu 25 la sută din con
sumul pe o zi al palilor de familii 
ce locuiesc aici".

Principalele măsuri tn această 
privință au fost luate de asociațiile 
de locatari. între acestea, iată o ac
țiune care dă bune rezultate : la 
toate intrările In blocuri, acolo 
unde Iluminatul este strict necesar, 
becurile existente au fost Înlocuite 
cu altele cu consum mai mic. Tot
odată, s-au stabilit mai multe echi
pe de meseriași pentru a verifica 
automatele de scară ; s-a discutat 
cu fiecare familie in parte să redu-

eficiente
că la minimum utilizarea aparatelor 
de uz casnic.

în unitățile de alimentație pu
blică și de prestări servicii către 
populație programul de lucru a fost 
adaptat in așa fel îneît activitatea 
sâ se desfășoare între orele cind 
poate fi utilizat iluminatul natural.

Inițiativa prezentată s-a extins in 
aceste zile și in celelalte zone și 
cartiere din municipiu, in orașele, 
comunele șl satele județului. In 
cadrul instituțiilor de cultură, acti
vitățile specifice, toate acțiunile 
care se organizează se desfășoară 
la lumina zilei. De asemenea, la in
trările în unitățile Industriale și tn 
instituții, pe străzi s-a făcut o ve
rificare amănunțită a numărului dă 
becuri existente și s-a procedat in 
felul următor : s-au scos becurile 
care nu sint absolut necesare, iar 
in locurile unde activitatea impune 
la anumite ore existența acestora 
s-au montat becuri de putere mai 
mică. Și încă o inițiativă : secția 
propagandă a comitetului județean 
de partid a tipărit un set de fol 
volante in care sint prezentate suc
cint prevederile decretului, calcule 
convingătoare din care rezultă a- 
vantajul economisirii energiei elec
trice, atlt pentru economia națio
nală. cît și pentru fiecare familie 
In parte. (Virgiliu Tătarul.

Autocritica
Avtnd In vedere faptul eă jude

țul Arad a Înregistrat in luna oc
tombrie oea mai mare depășire a 
cotelor de energie electrică alocate 
pentru consumul casnic, ne-am 
adresat vicepreședintelui consiliu
lui popular județean, tovarășa 
Dorina Timiș.

— Din ce cauze s-a ajuns la a- 
ceastă situație necorespunzătoare î 
- — într-adevăr. In luna octombrie 
consumul casnic la energia electri
că a Înregistrat o depășire de 1191 
MWh în județul Arad. Aceasta, da
torită neincadrăril in cotele sta
bilite de către numeroși consuma
tori. a lipsei de răspundere de care 
au dat dovadă unii dintre ei, a vi
gilenței scăzute manifestate de or
ganele de control ale Întreprinderii 
de rețele electrice. Tocmai de a- 
ceea, in momentul de fată se ac
ționează pentru Înlăturarea acestor 
deficiente, pentru Încadrarea stric
tă în cotele stabilite fiecărui con
sumator, atît din sectorul casnic si 
public, cit și din oel industrial — 
tn baza normelor și prevederilor 
decretului Consiliului de Stat.

— Care sint măsurile ce se vor 
aplica pentru’ atingerea acestor 
obiective 7

— Comitetul executiv al consi
liului popular județean a Întocmit 
un riguros program defalcat pe

prin fapte
unități si pe puncta de consum. 
Referindu-ne la utilizatorii din sec
torul casnic și public, trebuie arătai 
că unitățile comerciale si de pres
tări servicii funcționează pe baza 
unui orar ce tine seama de utili
zarea la maximum a luminii na
turale a zilei. în instituții au fost 
luate măsuri de reducere a consu
mului pentru activități neproducti
ve cu cel puțin 30 la sută. Consi
liile populare din județ — munici
pal. orășenești, comunale — prin 
comitetele de cetățeni, asociațiile 
de locatari, presa locală au luat 
mășuri pentru conștientizarea si 
mobtli zarea cetățenilor in vederea 
gospodăririi mai raționale a ener
giei electrice.

Fiecărui cetățean t s-au calculat 
cotele ce 11 revin pentru gospodă
ria sa. lat la asociațiile de locatari 
s-a recurs la reducerea consumului 
prin Instalarea obligatorie a auto
matelor de scară si reducerea nu
mărului de becuri, a puterii lor in
stalate (ptnă la maximum 25 wați).

In cazul in care s-a constatat că 
abonațil casnici cu munca la domi
ciliu. angajați al unor unități so
cialiste. nu au avut cotă de ener
gie electrică sau au depășit-o. În
treprinderea furnizoare a sistat a- 
limentarea cu energia electrică. 
(Tristan Mlhuța).

ACTUALITATEA SIPO^TOVĂ
înotătoarele românce - între performerele 

natațlel mondiale ale anului
într-o retrospectivă privind per

formantele Înregistrate Ia natatie in 
anul 1987, Mărul „Deutsches Spor
techo*  din R.D. Germană relevă 
progresul constant al înotătoarelor 
românce, prezente In mai toate topu
rile mondiale ale diferitelor probe.

Tamara Costache, campioană mon
dială șt europeană a probei sprin
tului pur (50 m liber), a dominat 
șl tn acest an cursa, afltndu-se in 
frunte cu timpul de 25”50/100, pe lo
cul 8 in acest clasament situtndu-șa 
și Junioara româncă Llvla Copariu 
— 25”93/100. Tamara Costache este, 
de asemenea, a treia la 100 m liber.

în ierarhia celor mal valoroase re
zultate ale anului, una dintre cele 
mai buna sportive este românca 
Noemi Lung (campioană europeană 
tn 1987), aflată pe primul Ioc tn două 
curse : 200 m mixt, cu timpul de 
2T4”72/100 (pe pozițiile următoare se 
situează Cornelia Sirch și Kathleen

★
SCRIMA. Proba individuală de 

spadă din cadrul „Cupei României” 
la (crimă, ce se desfășoară tn sala 
Floreasca din Capitală, > fost cîștl- 
gată de Nicolae Bodoczl (C.S. Satu 
Mare), care l-a întrecut in finală 
cu 10—1 pe Li viu Lupu (Electropu- 
tere Craiova).

Nord; din R.D. Germană) șl 400 m 
mixt, unde a obținut cea mai bună 
performanță mondială a anului, cu 
4'39”01/100, urmată la peste două se
cunde de Janet Evans (S.U.A.) —
4’41”74/100. De asemenea, Noemi 
Lung figurează și în clasamentele 
celor mai bune 10 Înotătoare la 200 
m liber (locul 6) și la 400 m liber (6).

Alte înotătoare românce figurea
ză în clasamentele publicate de 
„Deutsches Sportecho*  : Stela Pura 
— locul 3 la 200 m fluture, locul 
B la 200 m liber și 400 m liber șl 
locul 6 la 200 m mixt, Luminița 
Dobreseu, poliția a 8-a la 200 m li
ber. și Anca Pătrășoolu — a treia 
la 200 m spate și a 8-a la 100 m 
spate.

Totodată, echipa de ștafetă a 
României la 4X200 m liber ocupă lo
cul trei In ierarhia anului 1987, tar 
cea de 4X100 m liber — tocul 6.

*
FOTBAL. La Ban Marino s-a dis

putat meciul dintre selecționatele 
României și San Marino, contlnd 
pentru preliminariile campionatului 
european de fotbal rezervat echi
pelor de juniori II. Fotbaliștii ro
mâni au obținut victoria cu scorul 
de 6—2 (5—0), prin golurile înscrise 
de Rădos (2), Bereș, Țicu, Iliuță și

Dlcu. Punctele formațlel-gazdă eu 
fost marcate de Benedettini și ContL 
• La Belfast, in preliminariile cam
pionatului european de fotbal (gru
pa a 4-a), echipa Irlandei de Nord 
a Învins cu scorul de 1—0 (0—0)
formația Turciei • La Porto s-a dis
putat mecjul dintre selecționatele 
Portugaliei și Elveției, contlnd pen
tru preliminariile campionatului eu
ropean de fotbal (grupa a Ii-a). 
Partida s-a încheiat la egalitate: 
0—0. în clasament conduce Suedia 
— 10 puncte (din 7 meciuri), urmată 
de Italia — 9 puncte, și Portugalia — 
6 puncte (din cite 6 jocuri dispu
tate). • La Linz, In meci pentru 
preliminariile turneului olimpic de 
fotbal, selecționata Belgiei a între
cut cu scorul de 1—0 (0—0) forma
ția Austriei. • în meci pentru „Cu
pa balcanică*  la fotbal, echipa 
bulgară Sliven a Întrecut pe teren 
propriu, cu scorul de 4—0 (1—0), 
formația Heraklls Salonic.

HOCHEI. Selecționata olimpică de 
hochei pe gheată a Canadei, aflată 
In turneu in Europa, a jucat la 
Sarapsborg eu echipa Norvegiei. Me
ciul s-a terminat la egalitate l 4—4 
(2-2, 1-1, 1-1).

SAR. Meciul pentru titlul mondial 
de șah, ce se dispută la Sevilla In
tre marii maeștri sovietici Garl Kas
parov și Anatoli Karpov, a conti
nuat cu partida a 12-a. Încheiată re
miză la mutarea a 21-a. Scorul este 
de 8,3—5,5 puncte In favoarea lui 
Kasparov.

cinema
• Cetatea ascunsă j SCALA (11 03 72)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, GLORIA
(47 46 75) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
0 Clipa de răgaz : PATRIA (11 86 25)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Secretul Iui Nemeși» î BUCU
REȘTI (15 61 54) — 8,30; 10,30; 12,30; 
14,45; 17; 19, FLAMURA (85 77 12) — 
9: 11,30; 14; 16,30; 19. FEROVIAR
(50 51 40) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19
O Saffl — 9; 10,45; 12,45, Cuibul de 
viespi — 14,30; 16,45; 19 : DOINA
(16 35 38)
Q Orașul văzut de sus : TIMPURI 
NOI (15 6110) — 9; 11; 13; 15; 17; 19 
O Figuranții : STUDIO (59 53 15) — 
10; 12,30; 16; 18,30, GRIVITA (17 08 58)
— 9; 12; 16; 19
• Moromeții : DRUMUL SĂRII
(31 28 13) — 15; 17. POPULAR (35 15 17)
— 15;. 18 7

• Inspector fără armă : VICTORIA
(16 28 79) — 9; Îl; 13; 15; 17; 19
• Acțiunea Edelstein : PACEA
(71 30 85) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
Q Jandarmul ți jandarmerlțele : 
VIITORUL (10 67 40) — 15; 17; 19

teatre

(sala Grădina Icoanei, lt 95 44) 1
Hamlet — 17
• Teatrul de comedie (16 04 60) : 
Capcană pentru un bărbat singur 
— 18
• Teatrul Mlo (14 70 01) i Mitică Po
pescu — 18,30
• Teatrul Foarte Mlo (14 09 05) I Ro
manță tirzle — 16
O Teatrul „C. I. Nottara*  (39 SI 03, 
sală Magheru) : Necazurile unui în
drăgostit — 18; (sala Studio) : Idibata
— 18.30
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Visul unei nopți de iarnă
— 18,30; (sala Giuleștl, 18 04 85) : Aș
teptam pe altcineva — 18
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tăna-
se” (sala Savoy, 15 56 78) : Mi se pare 
că mă-nsor — 19; (sala Victoria,
50 58 65) : Varietăți pe portativ — 19 
e Teatrul „Ion Creangă” (50 26 55) : 
Muzicanții veseli — 8,30; Toate pin
gele sus — 15; 18
• Circul București (10 41 95) 1 A sosit 
circul ! — 19
• Teatrul „Țăndărică*  (15 23 77. sala

Victoria) t Boroboață — II: (sala
Cosmonautilor, li 12 04) 1 Cartea eu 
jucării — II

tv
80,00 Telejurnal
80,20 Alegeri 1987 (partial oolor). Sub 

semnul înfăptuirii exemplare a 
sarcinilor economico-sociale. al 
înaltei răspunderi cetățenești

80,55 Occident ’87. Principii proclama
te, principii încălcate

31,10 Serial științific (color). Univers, 
materie, viată. Emisiune da 
educație materiallst-știintiflcă. 
Participă dr. Constantin Maxi
milian. Episodul 5

11,35 Laureațl al Festivalului national 
„Cîntarea României” în studioul 
muzici! ușoare (color)

81,50 Telejurnal
82,00 închiderea programului

Cură balneară și odihnă în stațiunile montane

Vedere din Singeorz-Bâi

Medicii recomandă, pentru aceas
tă perioadă, un concediu reconfor
tant într-o stațiune balneară. Fac
torii naturali de cură existenți în 
stațiuni șe folosesc, într-o multitu
dine de afecțiuni, cu rezultate efi
ciente.

Agențiile oficiilor Județene de tu

rism și ale I.T.H.R. — București 
oferă bilete In stațiunile de cură 
recomandate de medici : Buziaș, 
Vatra Dornei, Slănic Moldova, Băi
le Govora, Lacu Sărat, Sîngeorz- 
Băi, Balvanyos, Ia noul și moder
nul complex „Carpați".

în această perioadă se beneficia

ză de următoarele avantajet ta
rife reduse la cazare și masă, ple
care la datele indicate de solici- 
tanți, sejur In stațiuni mal mare 
sau mai mic decit seriile obișnuite 
de 12, 18 sau 21 de zile, reducere 
cu 25 la sută a costului călătoriei 
dus-întors cu trenul.
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j Acțiuni și luări de poziție pentru
!
ț

j Pentru ca Hiroshima și Nagasaki să nu se mai repete

ț

1 țiile desfășurate pînă acum, parti-
> cipanții au cerut guvernului să
1 desființeze bazele militare străine

TOKIO 12 (Agerpres). — In ca
pitala Japoniei și în alte mari o- 
rașe ale acestei țări se află în 
plină desfășurare campania de 
protest a victimelor bombardamen
telor atomice de la Hiroshima și 
Nagasaki împotriva creșterii chel
tuielilor militare și a pericolului 
izbucnirii unui război termonu
clear. în mitingurile și demonstra-

încetarea cursei înarmărilor

SESIUNEA ADUNĂRII GENERALE A O N U
Adoptarea în Comisia pentru probleme politice și de securitate 

a proiectului de rezoluție, inițiat de România, în legătură 
cu reducerea bugetelor militare

Sprijin acordului de pace 
în America Centrală

O declarație a președintelui 
Republicii Nicaragua

WASHINGTON 12 (Agerpres). — 
în declarația făcută la sesiunea a- 
nuală a Organizației Statelor Ame
ricane. ce are loc la Washington, 
președintele Republicii Nicaragua, 
Daniel Ortega, a arătat că țara sa 
va aplica integral termenii Acordu
lui de la Ciudad de Guatemala pri
vind edificarea unei păci durabile 
în America Centrală. El a mențio
nat că recenta decizie a autorități
lor de la Managua privind amnistie
rea contrarevoluționarilor care de
pun armele se înscrie pe linia res
pectării acestui acord.

Pe de altă parte, președintele Orte
ga a afirmat că Nicaragua nu este 
o tară inamică Statelor Unite șl nu 
constituie nici un fel de amenințare 
pentru acestea, Tn consecință, gu
vernul său este dispus să negocieze 
cu cel de la Washington un acord 
ferm și verificabil, care să ducă la 
normalizarea relațiilor bilaterale. în 
context, el a cerut S.U.A. să Încete
ze spriiinirea contrarevoluționarilor 
antisandiniști,

WASHINGTON 12 (Agerpres). — 
Senatorul democrat Christopher Dodd 
a declarat că există motive evidente 
pentru a se manifesta optimism în 
legătură cu perspectivele concretiză
rii planului de pace în America Cen
trală. După cum transmite agenția 
EFE, lntr-un interviu acordat rețe
lei americane de televiziune CBS, 
el a citat. în context, măsurile În
treprinse în această direcție de gu
vernul sandinist din Nicaragua, pre
cum și progresele înregistrate în 
Salvador și Honduras. Potrivit apre
cierii senatorului Dodd, mai multi 
membri ai forului legislativ ameri
can consideră că procesul de pace 
din America Centrală trebuie să fie 
sprijinit pentru a se maturiza și a 
da roadele scontate.

„Măsurile protecționiste agravează situația economică 
a țărilor io curs de dezvoltare"

Dezbaterile din cadrul sesiunii speciale a G.A.T.T.
procesului de dezvoltare 
a securității internatio-

condiție a 
și întărire 
nale.

Proiectul 
de comisie 
plenarei Adunării Generale — face 
apel la toate statele. în primul rînd 
la statele cel mai puternic înarmate, 
ca, pînă la încheierea unqr acorduri 
de reducere a bugetelor lor militare, 
să dea dovadă de spirit de cooperare 
în eforturile ce au loc pentru a se 
ajunge la acorduri de înghețare și 
reducere a bugetelor militare.

Comisia pentru probleme politice 
și de securitate este chemată să fi
nalizeze. în cursul anului 1988. prin
cipiile de reducere a bugetelor mi
litare. aflate intr-un stadiu avansat, 
înțelegind că scopul acestora este de 
a armoniza pozițiile statelor în pro
blema diminuării cheltuielilor mili
tare și de a spori încrederea între 
ele, ca premise de începere a unor 
negocieri de substanță în 
meniu.

NAȚIUNILE UNITE 12 (Agerpres). 
— Comisia pentru probleme politice 
și de securitate a Adunării Generale 
a O.N.U. a adoptat, prin consens, 
proiectul de rezoluție inițiat de de
legația României — căreia i s-au 
alăturat delegațiile Suediei. Indone
ziei. R.P. Bangladesh. Perului, Uru- 
guayului. Senegalului. Nigeriei și 
Irlandei — în legătură cu reducerea 
bugetelor militare.

în prezentarea proiectului, repre
zentantul tării noastre a relevat că 
România, de-a lungul anilor, a avan
sat propuneri concrete de reducere 
a bugetelor militare și, în dorința de 
a se trece de la vorbe la fante, a 
adoptat ea însăși măsuri succesive 
unilaterale de înghețare sau redu- : 
cere a propriilor sale cheltuieli de 
apărare. Vorbitorul a amintit că re
centa conferință internațională pri
vind relația dintre dezarmare si dez
voltare a retinut. în concluziile sale 
finale, unanim acceptate, necesitatea 
reducerii cheltuielilor militare, ca o

ultimii doi ani de acestea au fost 
aproape neglijabile — a spus vorbi
torul, Această situație a agravat în
datorarea tarilor in curs de dezvol
tare.' le-a redus posibilitățile de 
plată și a condus și la diminuarea 
fluxului de capital. ceea ce pune 
sub semnul întrebării dezvoltarea lor 
economică viitoare și ridicarea nive-j. 
lului de viată al locuitorilor. Prin
cipalele articole de export ale ță
rilor în curs de dezvoltare, cum sînt 
cele agricole, ale industriei textile 
sau de pielărie, sînt tocmai cele care 
întîmpină obstacole majore Vamale șl 
alte bariere protectioniste — a arătat 
Kosin.

GENEVA 12 (Agerpres). — Luînd 
cuvintul in cadrul sesiunii speciale 
a Acordului General pentru. Tarife 
și Comerț (G.A.T.T.). ce are loc la 
sediul din Geneva al organizației, 
reprezentantul Iugoslaviei. Marko 
Kosin. a arătat că în ultima perioa
dă măsurile Drotectioniste luate de 
statele occidentale industrializate, 
contrare normelor G.A.T.T.. au agra
vat dificultățile economice ale ță
rilor în curs de dezvoltare — rela
tează agenția Taniug. în cadrul mă
surilor din domeniul comerțului ex
terior ale statelor occidentale, ten
dințele nrotectioniste sînt deosebit 
de pronunțate, în timp ce măsurile 
de liberalizare a comerțului luate în

de rezoluție — adoptat 
și înaintat spre aprobarei i 

din țară. Ne pronunțăm împotriva 4 
armelor, în special a armelor mor- 
ții în masă — a fost un laitmo- ) 
tiv înscris pe pancartele partizani- l 
lor păcii niponi. »

iI
î
ț

între documentele de primă Im
portanță ale mișcării japoneze pen
tru pace, de actualitate în orice 
sezon, figurează „Apelul de la 
Hiroshima și Nagasaki", deschis 
strîngeril de semnături, care chea
mă la interzicerea totală și elimi
narea armelor nucleare.

j 146 localități americane declarate zone libere 
de arme nuclearei

!
J

J
< TOKIO 12 (Agerpres). — în o-
* rașul nipon Fukuoka s-a deschis

i
*

*

WASHINGTON 12 (Agerpres). — 
Potrivit informațiilor transmise 
de organizația obștească „America 
denuclearizată", în ultimele zile 
municipalitățile și locuitorii din 
diferite orașe americane au ho
tărît transformarea localităților 
respective în zone libere de arme 
nucleare. Astfel, la 3 noiembrie, 
cu prilejul unor alegeri locale, au 
fost votate rezoluții care interzic 
producția și amplasarea de arme 
nucleare In asemenea orașe cum 
sînt San Francisco (statul Califor
nia). Camden și Linden world (sta
tul New Jersey), Cleveland (sta-

tul Ohio), Willmltt (statul Illinois) i 
și altele. J

Cu prilejul unui miting care a 4 loc in i**»•■*•■* 114*»  
vorbitorii au 
multi americani sînt îngrijorați de 
proporțiile înarmărilor nucleare și 
de riscul declanșării unei confla
grații nucleare cu urmări catas
trofale.

După cum au anunțat conducă
torii organizației amintite, în pre
zent tn S.U.A. există 146 de locali
tăți declarate zone libere de arme 
nucleare. în care trăiesc peste 15 
milioane de cetățeni.

localitatea Camden, 
arătat că tot mai

„Arma nucleară - un pericol 
pentru lumea contemporană"

expozitia intitulată „Arma nuclea
ră — un pericol pentru lumea con
temporană", amenajată în cadrul 
campaniei internaționale de acțiuni

pentru dezarmare. Sînt prezentate 
materiale documentare și 
exponate relatînd despre 
bombardamentului atomic 
orașului Nagasaki.

In sprijinul încheierii unui acord privind 
interzicerea armelor chimice

acest do-

*

*

*

*

*

*

diverse 
efectele ț 
asupra

★
NAȚIUNILE UNITE 12 (Agerpres). 

— Comisia pentru probleme politice 
și de securitate a Adunării Generale 
a O.N.U. a adoptat un nou set de 
rezoluții în legătură cu problemele 
de maximă însemnătate ale opririi 
cursei înarmărilor și înfăptuirii de
zarmării. în primul rlnd a dezarmă
rii nucleare. Una din rezoluții, adop
tată prin consens, cere tuturor păr
ților interesate să întreprindă noî 
pași concreti în direcția creării unei 
zone libere de arme nucleare în 
Orientul Mijlociu. O altă rezoluție, 
adoptată cu o largă majoritate de 
voturi, exprimă sprijinul Adunării 
Generale a O.N.U. fată de proiec
tul instituirii unei zone libere de 
arme nucleare în Asia de sud-est. 
De asemenea, comisia a adoptat o 
rezoluție care sprijină acțiunile în
treprinse de statele africane pentru 
denuclearizarea Africii.

Comisia pentru probleme politice și 
de securitate a adoptat, totodată, o 
rezoluție care cere Conferinței pen
tru dezarmare de la Geneva să de
pună eforturi pentru negocierea și 
finalizarea unui acord de interzicere 
a producției de materiale fisionabile 
în scopuri militare.

★
al Irakului, va sosi la 13 
la New York. în vederea 
acestor discuții.

noiembrie
începerii

NAȚIUNILE UNITE 12 (Agerpres). 
— Ambasadorul iranian la Națiunile 
Unite a înmînat lui Javier Perez de 
Cuellar o scrisoare din partea pre
ședintelui Aii Khamenei, reprezen- 
tînd răspunsul guvernului Iranului la 
mesajul transmis de secretarul gene
ral ai O.N.U., prin care a propus gu
vernelor Iranului și Irakului să tri
mită reprezentanți în vederea anali
zării căilor de aplicare a Rezoluției 
598 a Consiliului de Securitate.

într-o declarație făcută presei, re
prezentantul iranian a afirmat că nu 
poate preciza data sau persoana ce 
va fi însărcinată să discute cu secre
tarul general al O.N.U, în legătură 
cu aceasta.

Ad- 
con-

Renunțarea Ia acțiunile agresive ale rasiștilor 
sud-africani — condiție esențială pentru pacea 

și securitatea în zonă
LUANDA 12 (Agerpres). — Cu 

prilejul mitingurilor de masă con
sacrate aniversării independentei 
Angolei, oficialitățile acestei țări au 
declarat că, în cei 12 ani care au 
trecut de la actul neatîrnării statului, 
poporul angolez a fost nevoit să se 
confrunte permanent cu actele de 
agresiune ale regimului rasist din A- 
frica de Sud. Ușa negocierilor rămîne 
însă deschisă — a declarat Pedro 
Castro Van Dunem, membru al Bi
roului Politic al M.P.L.A. — Parti
dul Muncii. El a adăugat că pentru 
a se ajunge la asigurarea păcii și 
securității în zonă se impune ca 
Africa de Sud să renunțe la actele 
de agresiune fată de Angola si alte 
state africane, să înceteze sprijinul 
acordat grupurilor contrarevoluțio
nare, să elimine apartheidul și să 
accepte aplicarea rezoluției Consiliu

lui de Securitate privind accesul li
ber la independentă al Namibiei.

MAPUTO 12 (Agerpres). — Pe lin
gă asuprirea populației de culoare 
din Africa de Sud. autoritățile de la 
Pretoria anlică o politică expansio
nistă in întreaga zonă din sudul con
tinentului — a declarat la Maputo 
președintele R.P. Mozambic. Joaquim 
Chissano; EI a arătat că regimul ra
sist sud-african caută să-și justifice 
acțiunile agresive împotriva statelor 
vecine invocînd prezenta pe terito
riile lor a unor baze ale Congresului 
National African, scos in afara legii 
în R.S.A. Președintele Chissano a 
respins această falsă afirmație, subli
niind că nici Mozambicul. nici alte 
state din „prima linie" nu acordă 
asistentă militară părților aflate în 
conflict.

german să Intervină pe îîngă 
ministratia S.U.A. pentru a o 
vinge să renunțe la producția de 
arme chimice binare. Deputatul 
creștin-democrat Karl Lamers și-a 
exprimat convingerea că există po
sibilitatea de a se ajunge la un 
acord privind Interzicerea armelor 
chimice în întreaga lume.

BONN 12 (Agerpres). — La îni- 
i tiativa Partidului Ecologist din 
’ R.F. Germania. în Bundestag au 
\ loa dezbateri cu privire la inten- 
/ ția S.U.A. de a lansa producția de
* noi arme chimice. Informează a- 
4 gentia D.P.A. In cuvintul său, 
/ deputatul ecologist Alfred Mech- 
ț tersheimer a cerut guvernului vest-

Menținerea păcii — premisă indispensabilă 
ț pentru soluționarea problemelor mediului înconjurător 
J STOCKHOLM 12 (Agerpres). 
ț Guvernul Suediei va acționa In 
4 continuare intens și constructiv
> pentru a contribui la menținerea
* păcii, a declarat ministrul șuedez 
1 al energiei si mediului înconiurâ- 
1 tor, Birgitta Dahl. la Conferința 
4 pentru a 
J înconjuri^—.,, —
4 holm de Forumul pentru pace al 
/ mișcării muncitorești suedeze, re-

Comisia pentru problemele eco
nomice și financiare a Adunării 
Generale a O.N.U. a adoptat un 
proiect de rezoluție prin care co
munitatea internațională este che
mată să elaboreze o strategie globa
lă pentru asigurarea populației Pă- 
mlntului cu locuințe pînă în anul 
2000.

^AGENȚIILE DE PRESA
- ne scurt

j.

.rarea păcii și mediului 
tf,.. organizată Ia Stock-

latează agenția A.D.N. Ministrul i 
suedez a relevat că guvernul său * 
va acorda o deosebită atenție edi- ț 
ficărli unei zone denuclearizate în ■’ 
nordul Europei. )

Numeroși oameni de știință și i 
experți participant! la conferință ’ 
au relevat că menținerea păcii con- l 
stituie o premisă indispensabilă < 
pentru solutionarea problemelor' 
mediului Înconjurător. |

NAȚIUNILE UNITE 12 (Agerpres). 
— Un purtător de cuvînt al O.N.U. a 
anunțat că guvernul Irakului a 
transmis secretarului general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, răs
punsul său cu privire la desemnarea 
unui emisar special pentru discuta
rea aplicării prevederilor Rezoluției 
598 a Consiliului de Securitate. S-a 
precizat, în acest sens, că Tariq Aziz, 
vicepremier și ministru de externe

ÎNTlLMRE. Aflat în vizită ofi
cială Ia Paris, Li Xiannian, pre
ședintele R.P. Chineze, s-a întîlnit 
cu Georges Marchais, secretar ge
neral al Partidului Comunist Fran
cez — anunță agenția China Nouă. 
In cursul întrevederii au fost dis
cutate probleme ce privesc pacea 
și dezvoltarea. LI Xiannian l-a in
format pe interlocutorul său des
pre rezultatele recentului congres 

• al Partidului Comunist Chinez.

supleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S., din funcția de 
prim-secretar al Comitetului orășe
nesc de partid Moscova și l-a ales 
în această funcție pe Lev Zaikov, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S., secretar al C.C. al 
P.C.U.S.

MOSCOVA

Precizări privind negocierile sovieto-americane 
referitoare la încetarea experiențelor nucleare

MOSCOVA 12 (Agerpres). — Refe- 
rindu-se la negocierile sovieto-ame- 
ricane de la Geneva cu privire la 
limitarea și. în ultimă instanță. înce
tarea experiențelor nucleare. Viktor 
Karpov, director în Ministerul Afa
cerilor Externe al U.R.S.S., a relevat, 
într-b declarație făcută presei, că 
actuala rundă a negocierilor este 
pregătitoare, urmînd să stabilească 
locul desfășurării tratativelor, orga
nele de lucru ale acestora, durata 
rundelor ș.a. — relatează agenția 
T.A.S.S. S-a ajuns deja la întele-

gerea că. Intr-un termen cît se poa
te de scurt, dacă se poate în prima 
jumătate a anului 1988, să se convină 
asupra unor măsuri eficiente de con
trol care să permită ratificarea acor
durilor din 1974 și 1976 referitoare 
la „pragurile" exploziilor subterane. 
Apoi, fără să aștepte ratificarea 
acordurilor respective, părțile trebuie 
să treacă la convenire^ unor noi 
limite pentru numărul și puterea 
experiențelor nucleare — a arătat 
diplomatul sovietic.

ORIENTUL MIJLOCIU
AMMAN 12 (Agerpres). — La 

Amman a avut Ioc o întîlnire în
tre regele Hussein al Iordaniei și 
președintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei. Yasser Arafat, după parti
ciparea acestora la reuniunea ex
traordinară arabă la nivel înalt, care 
și-a încheiat lucrările miercuri în 
capitala iordaniană.

Postul de radio Amman, citat de 
agenția M.E.N., a anunțat că în ca
drul discuțiilor la care au participat, 
de asemenea, înalte oficialități ior- 
daniene au fost examinate ultime
le evoluții ale problemei palestinie
ne, precum și aspecte privind co
ordonarea eforturilor celor două 
părți in direcția soluționării aces
teia. situația locuitorilor din tabere
le de refugiați palestinieni și efor
turile ce se întreprind pe plan re
gional și internațional pentru con
vocarea unei conferințe internațio
nale în problema Orientului Mijlo
ciu.

(PIN AC7T7A£7TArEA POIJTICA)

spania: Semnificația unor negocieri eșuate
Cea de-a șaptea rundă de nego

cieri între Spania si Statele Unite 
pentru reducerea prezentei militare 
nord-americane pe teritoriul spaniol 
s-a încheiat recent la Madrid fără ca 
părțile să ajungă la vreun acord.

Spre deosebire de neînțelegerile 
din rundele anterioare, de data a- 
ceasta nu a mai rămas timp pentru 
noi contacte înainte de data limită 
— 14 noiembrie — pînă la care putea 
fi prelungit tratatul de prietenie șl 
cooperare ce expiră în mai, anul 
viitor. Ca atare, guvernul spaniol a 
comunicat deja oficial Statelor Unite 
hotărîrea de a nu prelungi valabi
litatea tratatului, știut fiind că dis
cuțiile referitoare la reducerea 
trupelor americane constituiau parte 
integrantă a renegocierii aminti
tului tratat Probabil pentru a 
diminua eșecul actualelor negocieri, 
părțile s-au grăbit să fixeze o nouă 
rundă, la jumătatea lunii decembrie, 
avind drept obiectiv „încheierea 

■ unui nou, acord", cum a precizat re
prezentantul american.

Se cuvine să reamintim că prezen
ta bazelor militare a fost reglemen
tată printr-un acord bilateral înche
iat in 1953 și reînnoit de atunci la 
fiecare cinci ani. Spre deosebire de 
reînnoirile precedente, mai mult sau 
mai put-in automate, de data aceasta 
guvernul socialist condiționează re
novarea acordului de reducerea efec
tivelor americane, a instalațiilor si 
materialului militar. In virtutea tra
tatului amintit. S.U.A. dispun de pa
tru baze militare, din care una na
vală și trei aeriene, cu un efectiv 
total de 12 500 de militari și 1 700 
civili, cu 250 de avioane, inclusiv 150 
de luptă : la acestea se adaugă nouă 
statii de comunicații și supraveghe
re. In baza înțelegerilor din 1976. In 
schimbul acceptării bazelor militare. 
Spania a primit 1,22 miliarde dolari, 
sub forma unor livrări de arme, de 
credite militare si comerciale. La 
renegocierea tratatului, în 1982. Spa
nia. în afară de invocarea unor mo
tive politice, a condiționat menține
rea bazelor americane de sporirea 
sensibilă a compensației financiare, 
aspect important, pesemne, si In ca-

drul actualelor negocieri. Dar. cu 
toată discreția ce a învăluit negocie
rile. se pare că alta a fost cauza 
principală a neînțelegerilor. Tratati
vele au intrat de fapt in impas după 
ce. la o propunere spaniolă, pre
zentată în luna iulie a anului trecut, 
prevăzind reducerea „substanțială" 
a efectivelor militare americane. 
S.U.A. au răspuns, cu o lntirziere de 
aproape opt luni, printr-o contrapro
punere calificată din primul moment 
de negociatorii spanioli drept „insu
ficientă". Concret, spaniolii cereau 
retragerea celor 72 de avioane de 
luptă F-16. aflate la baza aeriană 
Torrejon, de lingă Madrid — si 
desființarea bazei respective — în 
timp ce americanii doresc ca res
pectivele avioane să fie doar transfe
rate la o altă bază din Spania. Di
vergentele sînt. așadar, principiale. 
Partea spaniolă cere o reducere 
reală și semnificativă a prezentei 
militare americane, pe linia celor 
trei criterii hotărite prin referendu
mul de acum un an — celelalte două 
fiind denuclearizarea teritoriului si 
neintegrarea în structurile militare 
ale N.A.T.O. — în vreme ce parte
nerii de dialog au în vedere doar un 
transfer de mijloace pe deasupra 
nesubstantiale ca dimensiuni.

Autoritățile spaniole au subliniat, 
în citeva rinduri. că socotesc nego
cierile cu S.U.A. asupra bazelor mi
litare drept o problemă prioritară, 
căreia ii acordă o atentie deosebită. 
Atenție pe deplin justificată, căci 
dincolo de aspectele concrete ale 
negocierilor desfășurate pînă acum. 
In rîndul spaniolilor se manifestă 
îngrijorarea fată de însăși menține
rea pe teritoriul tării a unor baze 
militare străine. în memoria multor 
spanioli stăruie încă accidentul de 
la Palomares, din 1966. pentru a 
aminti doar pe cel mai grav — cind. 
în urma unei ciocniri între două 
bombardiere strategice americane, 
patru bombe cu hidrogen, din feri
cire neamorsate, au căzut pe terito
riul Spaniei.

Cu sau fără armament nuclear, 
bazele militare străine rămîn ex-

cereau 
militare 

snaniol și 
S.U.A.
asemenea

trem de nepopulare în Spania, ca și 
in. alte țări din Europa și din în
treaga lume. O arată, intre altele, 
creșterea constantă a mișcării pa
cifiste spaniole, lărgirea rindurilor 
celor ce participă la mitinguri și 
manifestații antimilitariste. Ultima 
din șirul de manifestații de acest 
gen .s-a desfășurat, la. sfîrsitul lunii 
trecute pe străzile Madridului, in- 
registrîndu-se participarea cîtorva 
mii de persoane. între lozincile pur
tate de manifestanti. unele 
retragerea tuturor bazelor 
americane de pe teritoriul 
nerenovarea tratatului cu

Tocmai existența unui
climat i-a determinat pe negociatorii 
americani să dramatizeze problema 
în discuție, insistînd — potrivit ce
lor „transpirate" în presă — asupra 
faptului că bazele S.U.A. ar fi „vi
tale pentru apărarea Occidentului", 
căci ele 
sudic al 
vine și 
sporește 
tionale in perspectiva eliminării eu- 
rorachetelor. Eșecul negocierilor 
arată limpede că interlocutorii de la 
Madrid nu s-au lăsat impresionați de 
asemenea argumente, mentinîndu-se 
pe poziția că reducerea prezentei 
militare americane din Spania, in 
oameni și tehnică de luptă, trebuie 
să fie substanțială. Pe de altă parte 
însă. în rîndurile observatorilor cir
culă versiunea că partea americana 
ar fi optat pentru negocieri și dato
rită unei posibile alternative de a 
transfera avioanele de la Torreion pe 
teritoriul portughez. Oricum, rămîne 
cert că guvernul socialist spaniol nu a 
cedat presiunilor intr-o problemă po- 
lftico-militară de însemnătate ma
joră. O dovadă în plus că bazele mi
litare străine, prin definiție nocive 
și periculoase pentru țările unde 
sînt instalate, devin tot mai stînie- 
nitoare si pentru sferele oficiale, 
care nu pot să nu tină seama de 
crescînda mișcare națională de îm
potrivire.

sînt un ..pilon al flancului 
N.A.T.O.", al cărui rol de- 
mai însemnat acum. cînd 
importanta forțelor conven-

Vasile OROS

I

LA BONN au avut Ioc convorbiri 
între miniștrii învățămîntului supe
rior din R. F. Germania și R. 
Germană, Jiirgen Moellemann 
Hans-Joachim Boehme, care 
examinat căile de dezvoltare 
continuare a cooperării dintre cele 
două state germane în domeniul 
respectiv. Agenția A.D,N. mențio
nează că vizita în capitala vest- 
germană a ministrului învățămîn-

D. 
au
în

INTREVEDERE. Zhao Ziyang, 
secretar general al C.C. al P.C. 
Chinez, premierul Consiliului de 
Stat al R.P. Chineze, a conferit, 
la Beijing, cu Marian Orzechowski, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.U.P.. ministrul afacerilor _ .
externe al Poloniei. Cu. acest pri-, tului superior din R.D.G. repre

zintă primul contact Ia nivel mi
nisterial pe această linie intre 
R.D.G. și R.F.G.

lej a fost exprimată convingerea 
comună că relațiile dintre cele două 
țări se pot dezvolta ■ cu succes. De 

ii? asemenea, s-a procedat la un 
schimb de opinii cu privire la ac
tualitatea politică din cele două 
țări, informează agenția China 
Nouă.

Emiratele Arabe 
restabilirea rela- 
depline cu Egip-

PLENARA. Agenția T.A.S.S. ln- 
I formează că miercuri a avut loc 
L Plenara Comitetului orășenesc

Moscova al P.C.U.S. Plenara l-a 
eliberat pe Boris Elțin, membru

RESTABILIRE.
Unite au hotărît 
țiilor diplomatice 
tul începînd de miercuri, informea
ză un comunicat al Ministerului 
Afacerilor Externe difuzat la Abu 
Dhabi și citat de agenția KUNA. 
Relațiile între cele două țări au 
fost rupte în 1979.

REUNIUNE. La Cairo a avut 
loc o reuniune, prezidată de pre
ședintele Hosni Mubarak, la care 
au luat parte miniștrii cu proble
me economice din guvernul Egip
tului și președintele Parlamentului, 
consacrată examinării situației ac
tuale a economiei tării. Au fost 
discutate. în principal, aspecte le
gate de extinderea cooperării cu 
alte state, precum șl probleme ce 
privesc regimul investițiilor străi
ne.

FILIPINELE vor adopta măsuri 
pentru a limita activitatea patru
lelor militare americane în exte
riorul bazei aeriene Clark a S.U.A., 
situată la 80 km nord de Manila 
— a declarat. în cadrul unei con
ferințe de presă, ministrul aface
rilor externe, Râul Manglapus. ci
tat de agenția China Nouă. Potri
vit prevederilor acordului militar 
filiplnezo-american — a subliniat 
el — bazele militare americane 
din Filipine sînt din punct de ve
dere tactic filipineze, astfel Incit 
orice activități desfășurate de par
tea americană în exteriorul aces
tora trebuie să obțină aprobarea 
autorităților filipineze.

PACT. După cum transmite a- 
genția EFE, președintele guver
nului spaniol, Felipe Gonzalez, și 
reprezentanții principalelor partide 
politice din țară au semnat un 
„pact de stat" împotriva violenței, 
prin acesta încercîndu-se să se 
pună capăt acțiunilor teroriste, 
care au afectat viața social-poli- 
tică iberică in ultimii ani.

APEL. Intr-un mesaj radiotele
vizat adresat națiunii, președinte
le Perului. Alan Garcia, a lansat 
Mișcării Revoluționare Tupac 
Amaru (M.R.T.A.) apelul de a 
depune armele și de a se reinte
gra în viața socială a țării — in
formează agenția Prensa Latina. 
Sprijinind decizia guvernului de a 
decreta starea de urgentă în zece 
provincii ale departamentului San 
Martin în vederea restabilirii or
dinii in această zonă, el a arătat 
că forțele guvernamentale „vor 
acționa energic pentru apărarea 
democrației",

CAPTURA. Vameșii britanici au 
realizat cea mai mare captură de 
droguri în stare pură cunoscută 
vreodată în analele activității din 
acest domeniu în Europa occiden
tală. descoperind intr-un cargou 
din portul Southampton 208 kg co
caină valorînd. la bursa neagră, nu 
mai puțin de 51 milioane lire ster
line (circa 91 milioane dolari). O- 
ficialitățile britanice arată că în 
acest an s-a înregistrat o crește
re simțitoare a irafiprtui de dro
guri. cogaina șl amffefâminele re- 
prezentînd cele mai mari pericole, 
i , ■ ,

INCENDII. După un -nt se
zon ploios, pe versantele Munților 
Kilimandjaro, din nordul Tanza
niei. s-au semnalat puternice in
cendii de pădure. In rezervația na
țională din această zonă, peste 1 000 
ha de pădure au fost mistuite de 
flăcări, cu toate eforturile demise 
pentru oprirea sinistrului. Kili- 
mandjaro este cel mai înalt lanț 
muntos din Africa.

In favoarea instalării unui regim
democratic în Coreea de Sud

PHENIAN 12 (Agerpres). — Intr-o 
scrisoare adresată diferitelor partide 
politice și pături ale populației din 
Coreea de Sud, C.C. al Frontului De
mocratic pentru Reunificarea Patriei 
și Comitetul pentru Reunificarea 
Pașnică a Patriei au avansat propu
neri menite să deschidă o perspec
tivă nouă pentru promovarea încre
derii și unității dintre Nord și Sud 
și pentru netezirea în comun a căii 
reunificării naționale, relatează agen
ția A.C.T.C. Documentul relevă ne
cesitatea instalării unui regim demo
cratic în Coreea de Sud, care să con
stituie 
tizării 
punct 
siunii 
tarea 
împotriva confruntării, pentru o largă 
deschidere a porții dialogului, pro-

pune măsuri urgente pentru evitarea 
pericolului unui conflict armat

o garanție fermă a democra- 
societății sud-coreene și un 

de plecare în diminuarea ten- 
dintre Nord și Sud și în cău- 
unității naționale, se pronunță

SEUL 12 (Agerpres). — La Seul 
s-a desfășurat joi congresul de con
stituire a Partidului Păcii și Demo
crației, de opoziție, din Coreea de 
Sud, care l-a desemnat oficial pe li
derul acestei formațiuni politice, Kim 
Dae Jung, drept candidat la alege
rile prezidențiale din decembrie. El 
devine al doilea candidat al forțelor 
de opoziție pentru scrutinul de luna 
viitoare.

într-un discurs rostit cu acest pri
lej, Kim Dae Jung a arătat că. în 
cazul în care va cîștiga alegerile, va 
constitui o administrație exclusiv ci
vilă și va asigura neamestecul ar
matei sud-coreene în viața politică, 
în programul său. Partidul Păcii și 
Democrației se pronunță pentru re- 
unificarea pașnică a Coreei.

BRAZILIA

Măsuri pentru limitarea activității 
companiilor transnaționale

BRASILIA 12 (Agerpres). — Co
misia Adunării Constituante brazilie
ne, care elaborează noua lege su
premă a țării, a aprobat un proiect 
ce prevede încetarea Activității com
paniilor transnaționale 
de carburanți în țară 
drastică a participării 
cu capitalul național 
în domeniul respectiv 
agenția EFE. Măsura urmărește ex
tinderea monopolului statului asupra 
sectorului carburanților care. în pre
zent, include exploatarea zăcămin
telor, lucrările de cercetare, rafina-

distribuitoare 
sau limitarea 
lor, asociate 

la activitatea 
— transmite

rea petrolului, importul și exportul. 
Potrivit datelor oficiale, companii ca 
..Shell". „Texaco". „Esso" și „Atlan
tic" controlează 60 la sută din acti
vitatea distribuirii, carburanților, o- 
perație care le asigură anual pro
fituri de 367 milioane de dolari.

Apărătorii proiectului de naționa
lizare — elaborat de deputatul P.C. 
Brazilian. Fernando Santana — sînt 
convinși că măsura va reduce exo
dul masiv de beneficii spre exterior 
și va contribui la dezvoltarea indus
triei naționale.

O inițiativă a Organizației 
Mondiale a Sănătății

Zi internațională fără fumat
GENEVA 12 (Agerpres). — Orga

nizația Mondială a Sănătăt'i (O.M.S.) 
a decis ca la 7 aprilie anul viitor să 
fie marcată prima zi internafonală 
fără fumat, cerind guvernelor să în
treprindă măsuri pentru limitarea 
consumului de țigări în această zi.

Inițiativa O.M.S. a fost determinată 
de statistici care arată că la fiecare 13 
secunde o persoană moare în lume 
din cauza cancerului pulmonar sau 
a bronșitei cronice provocate de in
halarea fumului de țigară. Decesele 
legate de consumul de tutun, care, 
afirmă medicii, ar fi putut fi preve-

nite în totalitate, se cifrează pe plan 
global Ia 2.5 milioane anual. Și. fapt 
alarmant, dacă în țările'industriali
zate s-a înregistrat un ușor declin al 
tabagismului, fenomenul a fost in
vers in țările în curs de dezvoltare, 
unde consumul de țigări a crescut cu 
2 Ia sută anual.

Tot Ia 7 aprilie anul viitor va fl 
marcată și cea de-a 40-a aniversare 
a Organizației Mondiale a Sănătății, 
fapt ce conferă campaniei O.M.S. îm
potriva fumatului O dimensiune deo
sebită.

„LUNEA
„Crah inimaginabil", „dezastru 

fără precedent", „prăbușire vertigi
noasă", „colaps devastator" : deși a 
trecut aproape o lună de la scă
derea catastrofală a cursului acțiu
nilor la bursa din New York, în 
ziua de luni. 19 octombrie, cind in
dicele Dow Jones, care atestă „sta
rea de sănătate" a acestei Mecca a 
finanțelor, a pierdut nu mai puțin 
de 508,32 puncte, inregistrind cel 
mai redus nivel consemnat vreo
dată, presa americană, ca si in ge
nerai cea occidentală conti
nuă să comenteze pe larg eve
nimentul și gravele lui repercusiuni. 
Mulți comentatori au botezat ziua 
respectivă — cind intr-o atmosferă 
de pandemoniu s-au vindut peste 
800 milioane de acțiuni la cote care 
au provocat deținătorilor inițiali 
pierderi apreciate la astronomica 
sumă de o mie miliarde dolari — 
„lunea neagră", prin analogie cu 
„marțea neagră" de acum aproape 
șase decenii (28 octombrie 1929), 
data începerii marii crize care a 
zguduit lumea capitalistă. In acea 
zi, s-a înregistrat o degringoladă 
asemănătoare, dar, totuși, nu de 
proporțiile celei de acum..

Despre cauzele prăbușirii actuale 
la bursa newyorkeză experta au 
vorbit și continuă să vorbească, 
menționind, în primul rind, imensul 
deficit comercial al S.U.A., puter
nicul dezechilibru bugetar al aces
tei țări, datorat mai ales enormelor 
cheltuieli militare, datoria ei publi
că uriașă, ca și rata înaltă a do- 
binzilor, la care s-au adăugat și 
unii factori exteriori, respectiv în
grijorarea provocată de prezența 
unităților navale și aeriene ameri
cane in zona Golfului, cu toate pe
ricolele ce pot decurge de aci. Di
rectorul bursei din New York, John 
Phelan, s-a declarat de acord cu a- 
ceste explicații, dar, incercînd să 
potolească panica declanșată, a opi
nat că nu poate fi vorba de reedi
tarea situației de acum 60 de ani, 
ceea ce rămîne, desigur, de văzut. 
Deocamdată optimismului său rela
tiv i s-a contrapus, la scurtă vre
me după „cutremurul bursier", scă
derea, tot fără precedent, a cursului 
dolarului față de cel al principali
lor săi rivali, yenul japonez și 
marca vest-germană. Primejdia 
reală a unei noi depresiuni, dacă 
nu a unui nou puseu de criză, a 
fost evocată săptămîna trecută în 
cadrul unei conferințe de presă 
prin satelit, unică în felul său, pen
tru că la ea au participat redacto-

NEAGRĂ"
rii-șefi ai tuturor marilor publicații 
politice occidentale de la „Time" și 
„Newsweek" la „l’Express". ..Nou
vel Observateur". „Economist", 
,.Spiegel", „Panorama", și „U.S. 
News and World Report". Prezent 
la conferința de presă, președintele 
grupului multinațional „Fiat" Agn
elli — nu s-a sfiit să pomenească, 
fără înconjur, de „umbra amenin
țătoare a recesiunii". $i este de 
presupus că un om de talia sa știe 
ce spune. Iar tot intr-un gest fără 
precedent, peste 200 reprezentanți 
de frunte ai lumii de afaceri ame
ricane au adresat o scrisoare des
chisă Administrației și fCongresu- 
lui, în care iși exprimă neliniștea 
în legătură cu gravele probleme 
economice, comerciale, bugetare și 
valutar-financiare cu care sint con
fruntate S.U.A., arătind că recenta 
prăbușire la bursă constituie un 
simptom al „dezechilibrului econo
miei americane si al caracteru
lui periculos de instabil".

Dincolo de aprecierile și previziu
nile oamenilor de afaceri, experți- 
lor și gazetarilor, continuă însă să 
se înregistreze un șir de întlmplări 
tragice ca urmare nemijlocită a 
crahului de pe Wall Street. Un cu
noscut agent de bursă, David Gol- 
drig, și-a tras un glonț în piept, in 
timp ce un altul a fost împușcat 
de un întreprinzător din Miami ale 
cărui interese le reprezenta, după 
care acesta din urmă s-a sinucis, 
cronica faptului divers consemnind, 
de asemenea, sinuciderea altor ac
ționari mai importanți, care s-au 
pomenit, practic, peste noapte, în 
sapă de lemn — toate acestea 
amintind de funestul tribut de 
Vieți omenești din anii marii crize 
1929—1933. Cite alte tragedii se vor 
mai fi produs, mai ales în rândul 
micilor acționari, care și-au văzut 
economiile spulberate, nu se poate 
ști. După cum nu se poate ști 
cu precizie ce consecințe pe 
plan economic general va mai 
avea „seismul" de luna trecută.

Un lucru este cert. Norul întune
cat, pătat pe alocuri cu singe, pe 
care l-a lăsat în urma sa „lunea 
neagră" este încă departe de a se 
risipi. 5i chiar dacă un paralelism 
riguros cu evenimentele de-acum 
șase decenii nu se poate face, apare 
ca ineluctabilă concluzia ■ că într-o 
orînduire care are ca ax și busolă 
mercantilismul, asemenea zguduiri 
nu pot fi evitate.

R. CAPLESCU
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