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1N PREZENȚA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU

LUCRĂRILE SESIUNII
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe conducătorii delegațiilor participante la sesiunea 

Consiliului General al F.S.M.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, vineri, pe conducătorii delegațiilor participante la cea de-a 40-a sesiune a Consiliului General al Federației Sindicale Mondiale, ce-și desfășoară lucrările la București, la care sint reprezentate aproape 100 organizații sindicale din peste TO de țări de pe toate continentele, precum și 12 uniuni internaționale sindicale pe ramuri.La primire, desfășurată într-o atmosferă cordială, au participat tovarășii Emil Bobu, Miu DobreScu, Ion Stoian, Constantin Mitea.Tovarășul Miu Dobrescu. președintele Consiliului Central al U.G.S.R., a adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu, în numele Uniunii Generale a Sindicatelor din România, gazdă a celei de-a 40-a sesiuni a Consiliului General al Federației Sindicale Mondiale, profunde mulțumiri pentru primirea reprezentanților organizațiilor sindicale prezente la sesiunea de la Bucu

rești, subliniind că aceasta constituie o expresie elocventă a importanței pe care președintele României o acordă acestor organizații ale clasei muncitoare, a misiunii mișcării sindicale internaționale in rezolvarea marilor probleme ale contemporaneității.Au vorbit. în continuare, Gaspar Sandor, președintele Consiliului Centrai ai Sindicatelor din Ungaria, președintele .Federației Sindicale Mondiale. J. M. Bokamba-Yangouma, secretar general al Confederației Sindicale Congoleze, Chaturanan Mishra, președinte al Congresului sindicatelor din întreaga Indie.■în cuvîntul lor. oaspeții au exprimat președintelui Nicolae Ceaușescu vii mulțumiri pentru această primire, pentru posibilitatea organizării la București a actualei sesiuni, pentru condițiile asigurate bunei desfășurări a lucrărilor.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost informat despre preocupările actuale ale Consiliului General al Federației Sindicale Mondiale.

Vorbitorii au subliniat că prezența in țara noastră oferă participan- ților la sesiune posibilitatea de a cunoaște nemijlocit realizările clasei muncitoare, ale întregului popor în dezvoltarea multilaterală a țării, transformările înnoitoare petrecute in România socialistă. Oaspeții au dat expresie înaltei aprecieri de care se bucură politica externă a țării noastre, activitatea președintelui Nicolae Ceaușescu pe plan internațional. consacrată păcii și dezarmării, rezolvării marilor probleme ale lumii de azi.Președintelui Nicolae Ceaușescu i-au fost adresate calde urări de sănătate și viață îndelungată, de succes deplin in activitatea de înaltă răspundere ce o desfășoară in fruntea partidului și statului nostru.A luat cuvintul in continuare tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general ai Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România.Cuvîntarea a fost urmărită cu deosebit interes și subliniată cu aplauze.

In prezenta tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, vineri, 30 octombrie, au avut loc lucră
rile sesiunii a Vl-a a celei de-a IX-o legislaturi a Marii 
Adunări Naționale,Lucrările actualei sesiuni se desfășoară in atmosfera de puternică angajare patriotică in care întregul nostru popor acționează pentru îndeplinirea în cele mai bune condiții a planului pe acest an, pentru a întîmpina cu noi și tot mai importante succese Conferința Națională a partidului și împlinirea a

patru decenii de Ia proclamarea Republicii.La sosirea in rotonda Palatului Marii Adunări Naționale, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au fost întîmpinați cu vii și îndelungi aplauze.împreună cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, in lojile oficiale

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

au luat loc tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășii Constantin Dăscălescu, Emil Bobu, Virgil Cazacu, Lina Ciobanu, Ion Coman, Nicolae Constantin, Ion Dincă, Ludovic Fazekas, Manea Mănescu, Constantin Olteanu, Gheor- ghe Oprea, Gheorghe Pană. Dumitru Popescu, Gheorghe Rădulescu.Alături de deputați, in sală se a- flau membri ai C.C. al P.C.R. și ai guvernului, conducători de instituții centrale, organizații de masă și obștești, reprezentanți ai oamenilor muncii, ai vieții noastre științifice și culturale.Erau prezenți șefi de misiuni diplomatice acreditați in țara noastră, 
Sub președinția tovarășuluj Nicolae Ceaușescu

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV AL C. C. AL P. C. R.

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 
a avut loc, vineri, 30 octombrie, ședința Comite
tului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

Au participat, de asemenea, membri ai guver
nului, cadre de conducere din economie, primii- 
secretari și secretarii cu probleme de agricultură 
oi comitetelor județene de partid, directori ge
nerali de centrale industriale și de institute cen
trale de cercetare.

Comitetul Politic Executiv a examinat MĂSURI
LE PENTRU iNDEPLINIREA INTEGRALA A PLA
NULUI PE LUNILE NOIEMBRIE Șl DECEMBRIE, 
TRIMESTRUL IV Șl ÎNTREGUL AN 1987, PRECUM 
Șl PENTRU PREGĂTIREA REALIZĂRII PREVEDE
RILOR DE PLAN PE 1938.

De asemenea, Comitetul Politic Executiv a ana
lizat RAPORTUL CU PRIVIRE LA iNDEPLINIREA 
SARCINILOR DIN CAMPANIA AGRICOLA DE 
TOAMNA Șl REALIZAREA FONDULUI DE STAT 
LA PRODUCȚIA VEGETALĂ Șl ANIMALA, precum 
și RAPORTUL PRIVIND MĂSURILE LUATE PEN
TRU VALORIFICAREA STOCURILOR SUPRANOR- 
MATIVE. Totodată, au fost dezbătute PROGRA
MUL PENTRU INTENSIFICAREA ACTIVITĂȚII DE 
COLECTARE Șl VALORIFICARE A. MATERIALELOR 
REFOLOSIBILE PE ANUL 1988 și PROGRAMUL 
PENTRU INTENSIFICAREA ACTIVITĂȚII DE RE- 
CONDIȚIONARE A PIESELOR DE SCHIMB Șl 
SUBANSAMBLELOR.

In legătură cu toate aceste probleme, membri 
ai guvernului și primi-secretari ai comitetelor ju
dețene de partid au informat despre modul cum 
s-a acționat pentru indeplinirea planului pe luna 
octombrie și pe intreaga perioadă ce a trecut de

la începutul anului, despre măsurile Întreprinse 
in vederea infăptuirii tuturor sarcinilor prevăzute 
pe 1987, precum și pentru pregătirea corespun
zătoare a producției anului viitor.

In încheierea dezbaterilor la aceste puncte în
scrise pe ordinea de zi, a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, care a apreciat că rezul
tatele înregistrate la producția industrială, pe cele 
10 luni din acest an, deși sint superioare celor 
obținute in aceeași perioadă a anului trecut, nu 
se situează la un nivel satisfăcător. Secretarul 
general al partidului a arătat că nerealizârile de 
plan au fost determinate, in cea mai mare parte, 
de lipsurile manifestate in activitatea unor minis
tere, centrale și întreprinderi, o unor comitete ju
dețene de partid și consilii populare județene, 
care nu au acționat cu toată răspunderea pentru 
buna organizare și desfășurare a producției, pen
tru soluționarea operativă a tuturor problemelor 
privind indeplinirea planului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, subliniind că dis
punem de tot ceea ce este necesar pentru înfăp
tuirea integrală a planului, a cerut guvernului, 
ministerelor, centralelor, tuturor unităților econo
mice, organelor și organizațiilor de partid să ia 
măsuri hotărîte pentru lichidarea neintirziată a 
neajunsurilor și îmbunătățirea radicală a întregii 
activități, pentru recuperarea restanțelor și inde
plinirea, in cele mai bune condiții, a prevederi
lor de plan pe lunile noiembrie și decembrie, pe 
intreg trimestrul IV.

In mod deosebit, trebuie să se asigure reali
zarea in întregime a planului pe trimestrul IV la 
export și la ceilalți indicatori. Pentru aceasta s-a 
cerut ca intredga producție pe trimestrul in curs

precum șl corespondenți ai presei străine.Lucrările sesiunii au fost deschise de tovarășul j^icolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale.La propunerea Biroului Marii A- dunări Naționale, a fost adoptată următoarea ordine de zi :1. Proiectul Legii Planului național unic de dezvoltare economico- socială a Republicii Socialiste România pe anul 1988.2. Proiectul Legii Planului de dezvoltare a agriculturii, industriei ali-
(Continuare în pag. a Il-a)

să fie lansată in fabricație pină cel mai tirziu la 
10 noiembrie și să se ia toate măsurile pentru 
realizarea integrală a acesteia. In fiecare între
prindere, centrală să se intocmească grafice de 
punere in producție și de realizare o fiecărui 
produs.

Trebuie să se ia măsuri hotărite pentru buna 
desfășurare a muncii in toate intreprinderile, 
pentru organizarea activității in trei schimburi, 
acolo unde necesitățile impun acest lucru, pentru 
asigurarea forței de muncă necesare in vederea 
realizării in cele mai bune condiții a producției 
de export.

S-a cerut guvernului ca, pină la 10 noiembrie, 
să raporteze in legătură cu măsurile care s-au 
luat și cum s-a asigurat realizarea in întregime a 
producției de export pe trimestrul IV.

Secretarul general al partidului a subliniat, de 
asemenea, necesitatea de a se lua toate măsurile 
pentru realizarea in întregime a planului de in
vestiții pe trimestrul IV - care trebuie considerat 
ca minim - pentru asigurarea utilajelor necesare 
și darea in folosință la termen a capacităților de 
producție prevăzute.

Totodată, s-a cerut să se acționeze cu mai 
multă hotărire pentru realizarea sarcinilor privind 
creșterea productivității muncii, încadrarea in con
sumurile materiale, reducerea cheltuielilor și a 
costurilor de producție, pentru întărirea autocon- 
ducerii și autogestiunii și creșterea eficienței in 
toate sectoarele de activitate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a atras atenția 
ministerelor, centralelor, întreprinderilor, organelor

(Continuare in pag. a Ill-a)

Stimați tovarâși,Sint bucuros să mă întîlnesc cu participanții la sesiunea Consiliului General al Federației Sindicale Mondiale, cu reprezentanții sindicatelor dintr-un număr important de state de pe toate continentele. Doresc să vă adresez dumneavoastră, participanților la sesiunea Consiliului General al F.S.M., un salut călduros și cele mai bune urări de succes în întreaga dumneavoastră activitate.Dăm o înaltă apreciere Federației Sindicale Mondiale, în general sindicatelor din întreaga lume — ca organizațiile cele mai largi ale clasei muncitoare, intelectualității, funcționarilor, ale tuturor oamenilor muncii — care au rolul hotărî- tor în dezvoltarea economico- socială a tuturor statelor.Am dori însă, ca, în aceeași măsură, clasa muncitoare, intelectualitatea, funcționarii, masele populare, sindicatele să aibă același rol în conducerea și în dezvoltarea e- conomico-socială a tuturor țărilor, ca o expresie a adevăratei democrații în care clasa muncitoare să aibă un rol tot mai important.Sesiunea dumneavoastră are loc în împrejurări internaționale deosebit de complexe și grele. In primul rînd, m-aș referi la continuarea cursei înarmărilor, inclusiv a înarmărilor nucleare, la politica de forță, de amestec brutal în treburile interne ale altor state, de încălcare a independenței naționale a popoarelor, de înrăutățire continuă a situației economice a țărilor în curs de dezvoltare și, în general, a situației economice mondiale, dar subliniez înrăutățirea deosebită a situației țărilor în curs de dezvoltare ca rezultat al politicii imperialiste a monopolurilor, a politicii capitalului financiar internațional, de asuprire și de jaf asupra a zeci și zeci de popoare.Cunoașteți, cred, foarte bine problemele sociale, criza socială care se agravează, criza politică, șomajul, faptul că zeci de milioane de tineri nu au asigurate condiții de muncă, de învățătură, că femeile sînt lipsite de drepturi și, în multe state — inclusiv state dezvoltate — sînt lipsite de drepturi politice, primesc salarii mai mici. Sînt cunoscute inegalitățile în salarizare după origine și culoare, chiar in cele mai dezvoltate țări capitaliste, și care au și pretenția că reprezintă adevărata democrație.Este adevărat că în această situație internațională gravă există forțe puternice, se dezvoltă puternic conștiința popoarelor de pretutindeni, clasa muncitoare, intelectualitatea și, deci, și sindicatele, au un rol tot mai important, se opun politicii antisociale, politicii de înarmare și se pronunță pentru o dezvoltare nouă, peritru o politică de pace și colaborare. Dar, vreau să vă spun că noi, în România, considerăm că, din păcate, în raportul de forțe pe plan internațional există un anumit e

chilibru între forțele războiului și forțele păcii și se impune să acționăm pentru a schimba această situație, pentru a face ca forțele păcii și progresului să aibă cuvîntul hotărîtor în dezvoltarea vieții internaționale.In actualei.» împrejurări, problema fundamentală, după părerea României, este aceea a dezarmării, și în primul rînd a dezarmării nucleare, renunțarea cu desăvîrși- re la arma nucleară.Considerăm că nu există astăzi problemă mai importantă decît unirea tuturor forțelor în lupta pentru dezarmare și pace. în această privință, sindicatele trebuie să aibă un rol hotărîtor în unirea clasei muncitoare, intelectualității, funcționarilor, a tuturor celor care doresc să trăiască în pace, să aibă asigurată existența, însăși viața. Trebuie să facem totul pentru a asigura eliminarea completă a armelor nucleare de pe întreaga planetă !România salută și sprijină înțelegerea dintre Uniunea Sovietică și Statele Unite ale Americii privind semnarea unui acord, încă în acest an, în vederea eliminării complete a armelor cu rază medie și mai scurtă de acțiune din Europa și din Asia, ca un prim pas în vederea eliminării totale a armelor nucleare. Am saluta, dacă Federația Sindicală Mondială, dacă celelalte organizații sindicale mondiale, sindicatele de pretutindeni și-ar propune ca țel primordial acțiunea pentru dezarmarea nucleară. Aceasta răspunde Intereselor clasei muncitoare, tuturor oamenilor și popoarelor din întreaga lume !în acest sens, noi considerăm că în Europa există o situație deosebită, pentru că în afară de rachetele cu rază medie de acțiune și mai scurtă se află și rachete așa-zis tactice. Există țări care produc și declară că vor continua să producă arme nucleare. Experiența recentă, în urma avariei de la Centrala atomoelectrică Cer- nobîl, a demonstrat că energia nucleară scăpată de sub control — cu atît mai mult explozia nucleară — nu are nici un fel de graniță, că ea produce pagube și aduce moartea în toate statele, indiferent de orînduire socială^ indiferent de clasă. în aceeași măsură sînt afectați și muncitorii, și intelectualii, și capitaliștii. Nici unii nu pot scăpa de efectele exploziilor armelor nucleare. Cu toții sîntem interesați ca în Europa — mă refer la Europa pentru că aici sint concentrate cele mai puternice armamente — să facem totul -pentru eliminarea tuturor armelor nucleare.Deci, semnarea acordului dintre Uniunea Sovietică șl Statele Unite ale Americii va constitui începutul care trebuie să determine intensificarea luptei ca pe pămîntul nici unui stat european să nu mai rămînă nici un fel de arme nucleare, să se acționeze pentru eliminarea din întreaga lume a tuturor armelor nucleare. Nu există și nu poate exista problemă mai importantă decît aceasta 1

Sîntem, de asemenea, pentru reducerea radicală a armelor convenționale. Considerăm că tratativele dintre Tratatul de Ia Varșovia și N.A.T.O., cu participarea și a celorlalte state din Europa, trebuie să ducă la o reducere substanțială a armelor, cu cel puțin 20 la sută, așa cum au propus la Budapesta țările Pactului de la Varșovia. Dar aceasta nu este limita maximă, este minimă ! Noi considerăm că o reducere de pînă la 50 la sută a acestor armamente ar fi mai rațională și, desigur, ar fi în interesul Europei, al întregii lumi.Este necesar să facem totul pentru a se trece la reducerea radicală a cheltuielilor militare pentru înarmări, care au depășit, în acest an, un trilion de dolari. O reducere cu numai 20 la sută a acestor cheltuieli ar însemna anual un disponibil de 200 de miliarde de dolari, care ar putea fi folosite în fiecare țară pentru soluționarea multor probleme sociale grave, dar și pentru ajutorarea țărilor în curs de dezvoltare. Iată de ce noi considerăm că trebuie acționat — și am cerut sindicatelor din România să acționeze— pentru ca reducerea cheltuieli-, lor militare să fie una din problemele de bază ale activității sindicatelor românești, dar și în colaborarea cu sindicatele din Federația Sindicală Mondială, din alte federații și sindicate din întreaga lume.Ne pronunțăm ferm pentru o soluționare a problemelor subdezvoltării. Nu se poate continua actuala stare de lucruri cînd circa două treimi din omenire trăiește în mizerie, în subdezvoltare. Este necesar să se ajungă la o soluție globală — inclusiv în problema datoriilor țărilor în curs de dezvoltare —, Ia realizarea unor noi relații Internaționale, a noii ordini economice mondiale, care să favorizeze progresul mai rapid al țărilor în curs de dezvoltare, dar să asigure, totodată, stabilitatea și dezvoltarea echilibrată și armo- 'nioasă a economiei mondiale.Problema dezvoltării armonioase, echilibrate a economiei mondiale reprezintă una din problemele de bază ale ridicării nivelului de trai al popoarelor, ale asigurării locurilor de muncă, a unor condiții mai bune de viață pentru clasa muncitoare de pretutindeni.Este adevărat, condițiile în țările în curs de dezvoltare sînt cele mai grele. Dar nu se poate să nu se vadă că în țările capitaliste dezvoltate există peste 30 de milioane de șomeri, că în aceste țări zeci de milioane de tineri nu au asjgurate locuri de muncă, nu sînt soluționate în mod corespunzător — dimpotrivă, s-au înrăutățit, în ultimii ani — problema asigurării de locuințe, problemele învățămîntului și sănătății, fără să mai vorbim de reducerea în multe din aceste state — mă refier iar lâ țările capitaliste dezvoltate— a cheltuielilor sociale. Și toate acestea — în timp ce cheltuielile
(Continuare in pag. a IlI-a)
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
Expunerea la proiectul legii privind conservarea, protejarea și dezvoltarea 

pădurilor, exploatarea lor rațională, economică și menținerea echilibrului ecologic 
prezentată de tovarășul CORNEL PACOSTE, 

al guvernului —

Mult Iubite șl stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Secretar general al partidului, președinte al Republicii Socialiste România,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate tovarășe șl stimați tovarăși deputați și invitați,Din însărcinarea guvernului Îmi revine deosebita cinste și răspundere de a raporta, în a- cest înalt forum legislativ, asupra principalelor considerente care stau la baza Inițierii proiectului de lege supus dezbaterii și adoptării, precum și cu privire la conținutul acestuia.Doresc să subliniez, cu adincă venerație și gratitudine, încă de la început, meritul istoric, de o excepțională importanță în inițierea șt fundamentarea tuturor planurilor și programelor de dezvoltare economico-socială a patriei, al mult iubitului și stimatului nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ctitorul strălucit al României moderne, personalitate proeminentă a lumii, contemporane, luptător neobosit pentru îndeplinirea marilor idealuri ale omenirii de dezarmare, dezvoltare, pace.Cu cea mal înaltă responsabilitate și dragoste nemărginită față de patria noastră, față de întregul popor, cu preocuparea constantă pentru dezvoltarea armonioasă a tuturor ramurilor economiei naționale și valorificarea superioară a tuturor resurselor de care dispune țara noastră, cu excepționala clarviziune și previziune profund științifică cu care este înzestrat, conducătorul iubit al partidului și statului nostru a sesizat încă o dată necesitatea și oportunitatea luării unor măsuri deosebite, energice și eficiente, de conservare și dezvoltare continuă a fondului forestier, de creștere permanentă a rolului pădurilor în ansamblul economiei naționale, în menținerea și păstrarea echilibrului ecologic, în îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă și viață ale populației.Doresc să subliniez, cu lnșltă considerație și recunoștință, contribuția de seamă a mult stimatei și distinsei tovarășe Elena Ceaușescu, eminent om politic și de stat, savant de largă apreciere internațională, care, prin prețioasele indicații ce ni le-a dat, ne-ă jalonat conduita de viitor în cercetarea științifică silvică, în învățămîntul superior și mediu de profil, astfel încît măsurile ce se supun dezbaterii și adoptării să se integreze rapid și cu bune rezultate în producția silvică.în aceste momente făuritoare de nouă și grandioasă istorie socialistă, de mărețe realizări în toate domeniile, care se înscriu cu strălucire în epoca de aur a României, intrată în conștiința noastră, a tuturor, în viața internațională, în semn de aleasă cinstire și mîndrie patriotică, drept ,,Epoca Nicolae Ceaușescu", gîndurile noastre se Îndreaptă, cu adîncă emoție și nemărginită recunoștință, spre geniala
Raportul comisiilor permanente ale Marii Adunări Naționale asupra proiectului 
Legii privind conservarea, protejarea și dezvoltarea pădurilor, exploatarea lor 

rațională, economică și menținerea echilibrului ecologic 
prezentat de tovarășul TIBERIU MUREȘAN, 
vicepreședinte al Comisiei pentru agricultură, 

silvicultură și gospodărirea apelor

Mult stimate șl lubile tovarășe Nicolae Ceaușescu.Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși deputați.Vă rog să-mi îngăduiți să prezint, din însărcinarea Comisiei pentru agricultură, silvicultură și gospodărirea apelor. Comisiei pentru consiliile populare și administrația de stat și a Comisiei constituționale si juridice, raportul lor asupra proiectului de lege aflat în dezbaterea Marii Adunări Naționale.Comisiile care au analizat șl dezbătut acest proiect de lege constată că el se înscrie în preocuparea conducerii de partid și de stat, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii Socialiste România, pentru transpunerea în viață a hotărîrilor Congresului al XIII-lea al P.C.R. privind dezvoltarea silviculturii, conservarea șl protejarea pădurilor, parte integrantă a activității generale de dezvoltare e-
Din cuvîntul participantilor la dezbateri

CUVlNTUL DEPUTATULUI I0AN UNGUR
Mult stimate și iubite to

varășe Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena 

Ceaușescu,
Tovarășe și tovarăși deputați,Marea Adunare Națională are la ordinea de zi o problematică de mare însemnătate pentru înfăptuirea obiectivelor adoptate de Congresul al XIII-lea al partidului, a prețioaselor teze, idei șl orientări stabilite de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, De la tribuna Marii Adunări Naționale, oamenii muncii din județul Mureș, intr-o deplină unitate dc cuget și simțire cu întreaga națiune, vă exprimă, mult stimate tovarășe secretar general, sentimentele lor de înaltă prețuire șl adincă recunoștință pentru grandioasa dumneavoastră operă social-politi- câ, pe care se întemeiază noul destin al României, cel mai

viceprim-ministrudumneavoastră activitate, spre neobosita dumneavoastră muncă și luptă plină de patos revoluționar, de dragoste nemărginită față de poporul român, pusă In, slujba dezvoltării continue a patriei noastre socialiste. a industriei și agriculturii, a tuturor ramurilor economiei naționale. Pro- punînd în dezbaterea Marii Adunări Naționale acest important proiect de lege, ne vin cu emoție în minte mobilizatoarele îndemnuri pe care dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ni ■ le-ați adresat cu mulți ani în urmă la o consfătuire pe probleme de silvicultură. „Vrem — subliniați dumneavoastră atunci— ca societatea socialistă și comunistă să aibă și păduri mat bune, ca oamenii să poată trăi— cel puțin așa cum au trăit și în trecut — într-un aer bun, într-o climă sănătoasă. In viitor, cine va avea pădure acela va avea aur".Stimate tovarășe, stimați tovarăși deputați și invitați,Raportez Marii Adunări Naționale că proiectul de lege, în forma în care se prezintă astăzi, a fost elaborat sub îndrumarea nemijlocită a secretarului general al partidului, președinte al Republicii Socialiste România, fiind rodul transpunerii în texte legislative, și pe această bază în viață, a indicațiilor și • orientărilor de o excepțională însemnătate pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu ni le-a dat în repetate rînduri, de a asigura ridicarea silviculturii românești pe noi trepte calitative de progres și dezvoltare.Pădurile, vegetația forestieră în general, a căror existență s-a împletit strîns cu însăși viața poporului nostru de-a lungul îndelungatei și zbuciumatei sale istorii, țrin multiplele lor funcții de protecție a mediului înconjurător șt de producție, au un rol deosebit de important In economie, cu atît mai mult cu cit ocupă aproape o treime din fondul funciar al țării — marea majoritate a acestora situîndu-se în zonele colinare șl de munte și foarte puține în cîmpie. Conservarea, protejarea, îngrijirea și dezvoltarea lor sînt o problemă de interes național, o îndatorire patriotică conștientă, responsabilă șl exigentă a tuturor cetățenilor țării, mai ales că suprafața pădurilor mature, din care se recoltează anual masă lemnoasă pentru producția Industrială și nevoile locale, a scăzut sub limita normală, din cauza tăierilor exagerate practicate în trecut. Plantațiile cate s-au realizat în ultimii 40 de ani pe cele peste 2,5 milioane hectare, sînt încă tinere, avînd nevoie de cîtevs decenii de aici înainte pentru a ajunge la vîrs- tele normale de tăiere. In același timp, s-a ținut seama și de fap- 

conomico-socială planificată a țării.Comisiile constată caracterul larg cuprinzător și unitar al a- cestei reglementări, care asigură cadrul corespunzător aplicării în practică, cu eficientă sporită, a principiilor ce stau la baza conservării și protejării pădurilor. Măsurile referitoare la planificarea tăierilor în strînsă concordantă cu posibilitățile de creștere naturală a pădurilor, promovarea în cultură a speciijor autohtone valoroase, readucerea în circuitul economic, prin împădurire, a terenurilor excesiv erodate, intensificarea acțiunilor de igienizare și curățire, înscrise în proiectul de lege, vor contribui, așa după cum s-a subliniat în dezbateri- 

fierblnte omagiu față de eroica activitate revoluționară ce o desfășurațî de cinci decenii și jumătate, pentru ca prezentul și viitorul țării să fie pe măsura vocației constructive șl a aspirațiilor de independență, progres și pace ale poporului nostru.Cu deosebit respect, aducem omagiul nostru tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, președintele Consiliului Național al Științei și în- vățămlntului, savant de largă recunoaștere internațională, pentru contribuția remarcabilă la dezvoltarea cercetării științifice. invățămîntului și culturii, la progresul general al patriei noastre.Proiectul de lege supus dezbaterii și aprobării M.A.N., elaborat la indicația șl cu contribuția directă a dumneavoastră, mult stimate șl iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, a tovarășei academician doctor inginer 

tul că In fondul funciar al țării mai sînt destule terenuri excesiv degradate și în alunecare, rîpe și ravene, inapte pentru folosințe agricole, care pot fi ameliorate și readuse in circuitul economic numai prin împădurire.Toate acestea, precum șl existența unor deficiențe și neîmpli- niri pe linia aplicării unor indicații și orientări ale conducerii partidului și realizării integrale a prevederilor din „Programul național pentru conservarea și dezvoltarea fondului forestier în perioada 1976—2010“ — aprobat prin lege — au condus la convingerea asupra necesității și o- portunității lărgirii și întăririi cadrului juridic de protejare a pădurilor, ca factor hotărîtor în menținerea echilibrului ecologic. In deplină concordanță cu programul partidului de Îmbunătățire continuă a condițiilor c3e viață, cu dezvoltarea industriei și agriculturii, cu efecte favorabile asupra mai bunei gospodăriri șl funcționalități ale pădurilor — obiectiv major care își găsește rezolvarea in cuprinsul proiectului de lege la care ne referim.Proiectul cuprinde, lntr-o concepție superioară și unitară, norme clare privind conservarea, protejarea, îngrijirea șl exploatarea pădurilcr, in condițiile menținerii integrității fondului forestier. Astfel, se prevăd măsuri ferme pentru limitarea nivelului tăierilor de masă lemnoasă la ceea ce pot da pădurile, precum și pentru oprirea de la tăiere, pe timp de 10 ani, a produselor principale ce rezultă din păduri mature în 14 județe din Cîmpia Dunării șl Dobrogea, ce au procente scăzute de împădurire — Intre 4 și 9 la sută — si In vederea reducerii volumului anual de masă lemnoasă cu 2.5 milioane metri cubi. îndeosebi In județele Buzău, Prahova, Vaslui șl Vrancea. De asemenea, sînt stabilite măsuri pentru împădurirea tuturor golurilor și terenurilor neregenerate din fondul forestier, ameliorarea și punerea In valoare prin plantații a terenurilor excesiv degradate și In alunecare, rîpelor și ravenelor, In conformitate cu Programul unitar pentru intensificarea împăduririlor tn cincinalul 1986—1990, recent aprobat de Comitetul Politic Executiv — toate aceste măsuri fiir.d absolut necesare pentru atenuarea factorilor nefavorabili de climă ce se manifestă cu o oarecare periodicitate în unele zone ale țării. Se are tn vedere realizarea? da păduri cu structuri corespunzătoare sub raportul compoziției speciilor șl a densității optime 
a arborilor la hectar, in toate pădurile țării, tn conformitate cu normativele științifice aprobate, punîndu-se accentul pe promovarea speciilor autohtone valoroase — stejar, fag. tei, paltin, brad. S-a dat o mare atenție sporirii aportului eer

ie din comisii, la menținerea integrității fondului forestier și la îmbunătățirea echilibrului e- cologic.Totodată, statuarea ca problemă de interes național a conservării și protejării pădurilor și a vegetației forestiere din a- fara fondului forestier, reglementarea clară și concisă a sarcinilor și atribuțiilor ce revin Ministerului Silviculturii, a o- bligațiilor și răspunderilor privind alte organe centrale și locale, întreaga populație în legătură cu ocrotirea și îngrijirea pădurilor sînt de natură să determine creșterea preocupărilor acestora pentru aplicarea și respectarea neabătută a dispozițiilor înscrise în proiectul de lege.în dezbaterea comisiilor s-a subliniat însemnătatea deose-

Elena Ceaușescu, reflectă grija deosebită pe care conducerea partidului și statului nostru, dumneavoastră personal o a- cordați conservării și protejării pădurilor, inestimabilă bogăție a patriei noastre, cu rol hotărîtor în ampla activitate de menținere și protejare a mediului înconjurător.încă la Conferința Națională din iulie 1972, referindu-vă la necesitatea atenuării impactului între dezvoltarea Industrială, urbanizare, chimizare și cerințele de protecție a mediului înconjurător, dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ați arătat : „Ținind seama de ritmul înalt in care se dezvoltă industria, de Introducerea tot mai accentuată în viața societății a elementelor civilizației moderne, o problemă de importanță vitală pentru națiunea noastră este protejarea mediului înconjurător. Este necesar să luăm măsuri riguroase pentru protecția pădurilor, lacurilor, riurilor, mun- 

cetăril științifice silvice la dezvoltarea activității din silvicultură și îndeosebi la realizarea de specii forestiere mai rezistente la secetă și alți factori dăunători, pentru creșterea ponderii pădurilor In unele zone cu climat mai puțin favorabil.Proiectul de lege cuprinde In mod corespunzător prevederi pentru participarea și implicarea într-o mai mare măsură a oamenilor muncii, a Întregii populații la lucrările de împădurire, îngrijirea și ocrotirea pădurilor și, prin aceasta, la sporirea aportului civic general în sprijinirea și consolidarea complexului de măsuri ce asigură mai buna gospodărire a fondului forestier. Corelat cu toate acestea, prin proiectul de lege se prevăd normele pentru asigurarea unei mai bune stări de igienă a pădurilor, precum și pentru sancționarea Infracțiunilor șl contravențiilor silvice.Raportez Marii Adunări Naționale că prevederile din proiectul de lege asigură recoltarea lemnului necesar economiei naționale, în condițiile intensificării funcțiilor de protecție ale pădurilor. Aceasta confirmă încă o dată contribuția hotăritoare a mult stimatului și Iubitului secretar genera] al partidului șl președinte al Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la formarea unei atitudini etice superioara față de necesitatea Îmbunătățirii condițiilor mediului înconjurător, ceea ce face ca țara noastră să se situeze șl In acest fel printre puținele state din lume care și-au propus șl au realizat o asemenea nobilă misiune — cu atît mai mult cu cit, pe plan mondial, pădurile sînt amenințate cu dispariția pe suprafețe tntinse, prin tăieri excesive, fiind tot mal numeroase și dificile confruntările cu efectele negative ale ploilor acide și ale poluării tn general.Respectuos vă rog să-mi permiteți, mult iubite și stimate tovarășe secretar general și președinte al Republicii Nicolae Ceaușescu, să vă prezint, încă o dată, întreaga noastră gratitudine și recunoștință pentru noua și hotărîtoarea dumneavoastră inițiativă și să vă asigur că nu vom precupeți nici un efort pentru aducerea la îndeplinire in mod exemplar a tuturor sarcinilor ce ne revin, răspunzînd astfel prin noi fapte de muncă marii încrederi ce ne-o acordați.tn acest context de largă șl constantă preocupare a conducerii partidului pentru viitorul și prosperitatea poporului român, avînd convingerea fermă că noua reglementare legislativă? va aduce o contribuție de seamă la înfăptuirea obiectivelor politicii partidului ș? statului nostru tn domeniul silviculturii, pentru asigurarea unor condiții cit mal bune de viață tuturor locuitorilor țării, vă cer permisiunea să supun dezbaterii Marii Adunări Naționale proiectul de lege șl rog pe tovarășele și tovarășii deputați să-l adopte tn forma In care a fost prezentat 

bită a prevederilor referitoare '.a sporirea aportului cercetării științifice de profil în acțiunile de împădurire, prin selecționarea, ameliorarea, regenerarea. Îngrijirea și extinderea in cultură a speciilor autohtone de foioase și rășinoase cu mare valoare economică.Comisiile tșl exprimă convingerea că măsurile stabilite in proiectul de lege vor contribui la sporirea potențialului productiv și la reconstrucția e- cologică a pădurilor, la înfrumusețarea peisajului natural, cu efecte pozitive asupra condițiilor de viață ale populației. Totodată, comisiile își exprimă deplinul acord cu îmbunătățirea reglementărilor privind noile sancțiuni pentru contravențiile și infracțiunile silvice.Apreciind că prevederile cuprinse în proiectul de lege supus dezbaterii actualei sesiuni corespund pe deplin scopului pentru care a fost elaborat, comisiile îl avizează favorabil, în unanimitate, și propun Marii A- dunări Naționale adoptarea lui.
ților, a locurilor considerate monumente ale naturii. Este o datorie de onoare a partidului, a întregului nostru popor să facă totul pentru asigurarea cadrului ambiant propice ocrotirii sănătății oamenilor, pentru păstrarea nealterată a frumuseților patriei, pentru a transmite generațiilor viitoare toate darurile cu care natura a hărăzit România".In continuare, vorbitorul a spus: Dezvoltarea economico- socială fără precedent a patriei noastre, creșterea populației, dezvoltarea și urbanizarea necontenită a localităților, construirea a numeroase și importante obiective economice, în toate zonele țării, impun cu necesitate o reconsiderare a zonării funcționale a pădurilor, o dirijare mai fermă a dezvoltării lor, astfel tncît să răspundă mal bine cerințelor economice și rolului social pe care trebuie să-1 îndeplinească.Apreciez ca deosebit de importante prevederile din pro

iectul de lege privind sporirea aportului cercetării științifice la dezvoltarea silviculturii din patria noastră, a rolului pe care trebuie să îl aibă fiecare cetățean, întreaga societate in cultivarea sentimentului de dragoste față de pădure, necesitatea participării tuturor oamenilor muncii de la orașe și sate la acțiunea de refacere și dezvoltare a fondului forestier.Județul Mureș, in care peste 33 la sută din suprafață este o- cupată cu păduri din cele mai valoroase specii forestiere autohtone, constituie un vast cimp
CUVÎNTUL DEPUTATULUI I0AN BADEAMult Iubite șl stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate tovarășe șl tovarăși,Expresie a grijii ce o poartă președintele României, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru păstrarea șl dezvoltarea resurselor naturale, îmbunătățirea continuă a calității și standardului de viață ai populației, a stării ei de sănătate și continuă ameliorare a mediului Înconjurător, Marea Adunare Națională dezbate azi Legea pentru conservarea șl protejarea pădurilor, pentru menținerea e- chilibrulul ecologic.Pe această linie, proiectul de lege, supus astăzi dezbaterii, reprezintă, într-o concepție unitară, principiile ce stau la baza menținerii integrității fondului forestier, a planificărti tăierilor In concordantă cu posibilitățile de creștere naturală a pădurilor, a conservării și protejării acestora, limitării și chiar opririi pe o perioadă de 10 ani a tăierilor de masă lemnoasă tn unele zone ale țării, promovarea tn cultură a speciilor autohtone valoroase, readucerea 4n circuitul economic, prin împădurire, a terenurilor excesiv degradate, inapte pentru alte folosințe, intensificarea acțiunilor de Igienizare și curățire a pădurilor, menținerea în acest fel a echilibrului ecologic.De o importanță deosebită ne apar prevederile legii privind perdelele de protecție a terenurilor agricole in regiunile afectate de secetă și vînturi puternice. al căror efect va duce la micșorarea și oprirea acțiunii de eroziune și antrenare a hu-

CUVlNTUL DEPUTATEI VENERICA PĂTRUMult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată și iubită tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși,Vă rog să-mi permiteți ca, In numele tuturor celor ce trăiesc și muncesc în județul Vîlcea, să exprim și cu acest prilej sentirtretitele noastre de înaltă prețuire și profundă gratitudine față de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru modul strălucit in care conduceți destinele patriei pe drumul progresului multilateral, al ridicării gradului de civilizație și bunăstare a națiunii noastre socialiste.Din adincul inimilor noastre exprimăm cele mai alese sentimente de profundă recunoștință față de dumneavoastră, mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu, pentru contribuția de seamă pe care o edureți la înflorirea științei, pentru sprijinul permanent acordat dezvoltării economico-sociale a Întregii țări.Problematica deosebit de importantă supusă dezbaterii sesiunii Marii Adunări Naționale confirmă grija statornică pe care dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, o purtați soluționării optime, intr-un cadru larg democratic, a sarcinilor fundamentale care condiționează perfecționarea activității economico-sociale.în acest sens, o grăitoare dovadă o reprezintă noile prevederi ale Legii conservării și protejării pădurilor, pentru menținerea echilibrului ecologic, elaborată din inițiativa dumneavoastră creatoare, act normativ care legiferează îndatoririle privind păstrarea și dezvoltarea cu cea mai mare grijă și responsabilitate a bogățiilor naturale cu care este înzestrată țara noastră.Aproape jumătate din teritoriul județului Vîlcga, a subliniat vorbitoarea, este acoperit cu păduri, valorificarea acestui patrimoniu reprezentînd o prioritate în ansamblul preocupări-
CUVlNTUL DEPUTATULUI TRAIAN MORARIUMult stimate și Iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși.Forul legislativ suprem al țării este chemat să dezbată și să voteze astăzi legi de o deosebită însemnătate pentru progresul neîntrerupt al patriei noastre. Elaborate cu contribuția hotă- rîtoare a secretarului general al partidului. tovarășul Nicolae Ceaușescu, documentele supuse aprobării noastre au o fundamentare profund științifică și contribuie, prin prevederile lor, la realizarea cutezătorului Program adoptat de Congresul al XIII-lea al partidului pentru dezvoltarea economico- socială a tării.Ca unul care lucrez de mulți ani în domeniul exploatării lemnului, am o satisfacție deosebită văzînd grija permanentă pe care partidul și statul nostru, personal dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, o acordați mai bunei gospodăriri a fondului forestier.Apreciez că reglementările din proiectul de lege cuprind într-o concepție unitară măsurile ce se impun pentru apărarea. conservarea și dezvoltarea fondului forestier, ameliorarea funcțiilor de protecție a pădurilor, limitarea tăierilor, promo- 

de transpunere în viață a prevederilor proiectului de lege supus analizei și aprobării Marii Adunări Naționale.Asigur Marea Adunare Națională că vom munci cu devotament, cu dăruire și pasiune revoluționară, fiind convinși că ridicînd la cotele cele mai înalte calitatea muncii noastre materializăm dragostea și nemărginita stimă, recunoștința și atașamentul profund față de patrie, partid și popor, față de dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu.
musului, ca șl la crearea de zone verzi In jurul întreprinderilor, pentru ameliorarea factorilor climatici și Îmbunătățirea condițiilor de viață a populației.în strînsă legătură cu „Programul național , de perspectivă pentru amenajarea bazinelor hidrografice din Republica Socialistă România" și cu prevederile Legii nr. 9/1973 privind protecția mediului Înconjurător, actualul proiect de lege Îmbină judicios măsurile de sporire a potențialului productiv al pădurilor cu cele de amenajare si ameliorare a funcțiilor ce le are vegetația forestieră, de păstrare a echilibrului ecologic.în proiectul de lege, un rol deosebit revine Consiliului Național pentru Protecția Mediului înconjurător șl Consiliului Național al Apelor, care sînt chemate să intensifice acțiunile pentru punerea în funcțiune a noi instalații și stații de epurare a apelor uzate și de purificare a gazelor, funcționarea corespunzătoare a celor existente, reducerea utilizării pes- ticidelor și îngrășămintelor chimice, în scopul evitării poluării florei, faunei și producerii de ploi acide.în acest scop, vom acționa pentru extinderea rețelei de urmărire. supraveghere și control a calității aerului, precipitațiilor și apelor.în Încheiere, vorbitorul a spus : Considerăm că aprobarea In Marea Adunare Națională a prevederilor proiectului de lege privind conservarea și protejarea pădurilor va îmbogăți mărețele realizări obținute în anii glorioși ai „Epocii Nioolae Ceaușescu".
lor comitetului județean de partid, ale organelor de specialitate.In spiritul indicațiilor și o- rientărilor date de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, ne-am preocupat cu mai multă răspundere de valorificarea superioară a potențialului economic al pădurilor, de creșterea spiritului gospodăresc al tuturor factorilor implicați In administrarea acestei mari bogății a economiei naționale. Unitățile silvice din județ, ocupîndu-se cu exigență de conservarea și dezvoltarea fondului forestier, Înregistrează rezultate bune în ceea ce privește menținerea suprafeței pădurilor prin plantări, regenerări, Igienizări, Îmbunătățirea structurii de specii locale și cultivarea celor repede crescătoare.Sîntem conștienți că nu am fructificat deplin toate posibilitățile pe care le avem în acest important domeniu economico- social. Am analizat în organele și organizațiile de partid, în consiliile populare neajunsurile manifestate și am stabilit măsuri pentru creșterea suprafețelor împădurite, pentru introducerea pe scară mai largă a tehnologiilor menite să asigure un randament superior, în condițiile reducerii volumului de masă lemnoasă exploatată.S-a creat deja In județ o bună bază materială pentru producerea de semințe și puteți necesari regenerării fondului silvic și avem certitudinea că obiectivele ce ne revin din Programul național pentru conservarea și dezvoltarea pădurilor pînă în anul 2010, precum și din proiectul de lege supus dezbaterii vor fi integral înfăptuite.Vă încredințăm, mult stimate tovarășe secretar general, că toți oamenii muncii din județul Vilcea vor întîmpina Conferința Națională a partidului, alegerile de deputați și cea de-a 40-a aniversare a Republicii cu noi și importante succese, sporind contribuția noastră la măreața operă de edificare socialistă și comunistă a patriei.

varea In cultură a speciilor autohtone valoroase, punerea în valoare a terenurilor degradate, în aplicarea măsurilor preconizate în proiectul de lege, sarcini deosebite revin și județului Bistrița-Năsăud, avînd In vedere faptul că fondul forestier deține 34 Ia sută din suprafața sa. Vă raportez că s-a realizat an de an programul de cultură și refacere a pădurilor, plantîn- du-se In cincinalul trecut a- proape 7 000 ha. iar In perioada ce a trecut din acest cincinal 1 708 ha, cu respectarea strictă a structurii pe specii. în concordanță cu condițiile pedoclimatice pe care le avem. Practic. s-au împădurit toate suprafețele rezultate în urma exploatărilor, precum și terenurile degradate.Vom acorda o atenție prioritară, fn lumina prevederilor proiectului de lege, refacerii pădurilor, prin împădurirea tuturor suprafețelor ce reclamă astfel de lucrări, cu accent pe sporirea ponderii regenerărilor naturale, înlocuirea arboretelor slab productive, promovarea într-o proporție mai mare in cultură a speciilor autohtone repede crescătoare și de valoare economică ridicată.Exprimînd acordul total față de proiectul de lege supus dezbaterii actualei sesiuni, față de întreaga politică internă si externă a partidului și statului 

nostru, doresc să vă asigur, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că personalul muncitor de la I.F.E.T. Bistrița, unde îmi desfășor activitatea, va realiza, pină la Con-
CUVlNTUL DEPUTATEI FILOFTEIA NEGRUȚIUMuli stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată și iubită tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși deputați și Invitați,Vă rog să-mi permiteți ca, In numele oamenilor muncii din județul Brașov, să dau glas sentimentelor de profund respect, înaltă prețuire și nețărmurită recunoștință față de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, genial conducător de partid și de stat, strălucit ctitor de țară nouă și prosperă, Înflăcărat patriot, personalitate de excepție a vieții politice internaționale, pentru activitatea eroică, neobosită, pusă In slujba înălțării edificiului luminos al socialismului . și comunismului pe pămîntul străbun al patriei, asigurării unui climat de pace șt bună înțelegere intre toate națiunile lumii.Exprimăm sentimentele noastre de aleasă stimă, înaltă prețuire și deplină gratitudine față de dumneavoastră, mult Iubită tovarășă Elena Ceaușescu, eminent om politic șl savant de renume mondial, care vă dedicați întreaga muncă fericirii poporului, afirmării plenare a științei, învățămîntu- lui și culturii românești, triumfului rațiunii pe planeta noastră.Am studiat cu deosebită atenție proiectul de lege supus dezbaterii noastre șl îmi exprim acordul deplin față de conținutul său, care reglementează cu claritate principiile ce stau la baza menținerii integrității fondului forestier și protejarea mediului înconjurător. Pentru a exprima mai clar conținutul legii. propun ca aceasta să aibă următoarea denumire : Legea privind conservarea, protejarea șl dezvoltarea pădurilor, exploatarea lor rațională, economică șl menținerea echilibrului ecologic.

CUVlNTUL DEPUTATULUI ION FRĂȚILĂMult Iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși,Doc’imentele de maximă Importanță supuse dezbaterii actualei sesiuni a Marii Adunări Naționale reflectă cu pregnanță preocuparea permanentă a secretarului general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru perfecționarea Întregii activități economico-sociale, în concordanță cu mutațiile calitative ce au loc In societatea românească.Vă rog să-mi permiteți ca, In numele oamenilor muncii, al tuturor locuitorilor județului Vaslui, să aducem un profund omagiu și să exprimăm recunoștința noastră fierbinte conducătorului iubit al partidului și statului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentr eroica activitate pusă in slujba devenirii socialiste șl comuniste a patriei, urindu-i, din adincul inimilor, multă sănătate, putere de muncă și viață îndelungată spre binele națiunii noastre socialiste.De asemenea, gîndurile noastre de înaltă stimă și prețuire se îndreaptă către tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, militant de frunte al partidului și statului, savant de largă reputație internațională, care își aduce o contribuție deosebită la îmbogățirea tezaurului științei românești contemporane, la aplicarea în producție a rezultatelor cercetării științifice, la dezvoltarea multilaterală a societății noastre.Apreciez că adoptarea proiectului de lege privind conservarea șl protejarea pădurilor va determina o mai bună gospodărire a fondului forestier, dezvoltarea acestuia prin ample acțiuni de împădurire a terenu-

Desfășurarea lucrărilor
(Urmare din pag. <) mentare, silviculturii și gospodăririi apelor al Republicii Socialiste România pe anul 1988.3. Proiectul Legii Bugetului de stat al Republicii Socialiste România pe anul 1988.4. Programul privind autocon- ducerea și autoaprovizionarea pentru asigurarea bunei aprovizionări a populației cu produse agroalimentare și bunuri industriale de consum pe anul 1988.5. Proiectul Legii privind raporturile economico-sociale dintre unitățile socialiste, încheierea și executarea contractelor e- conomice.6. Proiectul Legii privind constituirea Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale a României, avind rolul elaborării orientărilor de perspectivă și a planurilor naționale unice do dezvoltare economică și socială a țării.7. Proiectul Legii privind conservarea și protejarea pădurilor, pentru menținerea echilibrului ecologic.8. Proiectele de legi pentru a- probarea decretelor cuprinzind norme cu putere de lege emise dc Consiliu] de Stat.Intrucît celelalte proiecte de documerțte înscrise pe ordinea de zi se află în curs de examinare, urmînd a fi avizate de comisiile permanente de specialitate, s-a propus să se treacă la dezbaterea proiectului de Lege privind conservarea și protejarea pădurilor, pentru menținerea echilibrului ecologic.Tdvarășul Cornel Pacoste, viceprim-ministru al guvernului, 

ferința Națională a partidului, toți indicatorii de plan, va pregăti temeinic producția anului viitor, Ia baza căreia va situa ferm cerințele de calitate și eficientă.
Limitarea tăierilor de masă lemnoasă la p'otențialul real al pădurilor reflectă grija deosebită a conducerii noastre de partid și de stat pentru generațiile viitoare, asigurîndu-se astfel continuitatea pe o durată mare a producției de lemn, precum și reconstrucția ecologică a ecosistemelor naturale din unele zone ale țării unde mai există întinse terenuri excesiv degradate și în alunecare, inapte pentru agricultură. ce pot fi readuse în circuitul economic prin impădurire.Vom acționa cu hotărire pentru integrarea cercetării științifice și Invățămîntului cu producția ce se realizează prin unitățile silvice și întreprinderile de exploatarea și transportul lemnului.Cadrele didactice de la Facultatea de silvicultură și exploatarea pădurilor din cadrul Universității din Brașov se vor implica cu toată răspunderea pentru creșterea aportului cercetării științifice la asigurarea și menținerea echilibrului ecologic, la conservarea și protejarea pădurilor. în acest sens, activitatea de cercetare a cadrelor didactice și studenților este orientată spre refacerea arboretelor degradate, slab productive. folosirea in lucrările de împădurire a speciilor locale de mare importanță economică, îmbunătățirea tehnologiilor de exploatare, care să asigure regenerarea naturală, păstrarea echilibrului silvo-cinegetic.Asemenea tntreguiul nostru popor, toți locuitorii județului Brașov, afirmîndu-șl deplina adeziune la politica externă a partidului șl statului nostru, dau o înaltă apreciere activității neobosite, strălucitelor inițiative și acțiuni întreprinse în viața internațională de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, care au adus României socialiste un binemeritat prestigiu de țară a păcii și colaborării.

rilor excesiv degradate, limitarea tăierilor de masă lemnoasă și promovarea in cultură a spe- ciilor autohtone valoroase.Județul Vaslui se numără printre județele țării cu suprafețe relativ mici de pădure și cu un nivel sărac al rezervelor de apă. Pe baza Programului Național de creștere a fondului forestier pină în anul 2010. precum șl a prevederilor noii legi, județul nostru este unul din principalii beneficiari ai acestui important act normativ, din al cărui coi ,inut îi revin sarcini deosebit de mari.Antrenînd populația județului, îndeosebi tineretul, am reușit pînă acum să împădurim cu specii valoroase din punct de vedere economic circa 16 000 hectare terenuri puternic erodate și în alunecare, improprii altor folosințe agricole, și am reimpădurit o suprafață de peste 15 000 hectare păduri slab productive.Cu toate rezultatele bune obținute, trebuie să arăt că in gospodărirea fondului forestier s-au menținut încă o serie de neajunsuri, îndeosebi pe linia regenerării naturale a pădurilor, redării In circuitul economic prin împăduriri a unor suprafețe mai mari din terenurile degradate, recoltării șl valorificării unor cantități sporite de fructe, ciuperci și plante medicinale.Pe baza prevederilor noii legi, vom acționa cu toată fermitatea pentru îndeplinirea exemplară a tuturor sarcinilor ce ne revin.Exprimînd totala adeziune față- de acest important act normativ, asigur pe mult Iubitul nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, că vom acționa cu întreaga noastră capacitate și putere de muncă pentru traducerea neabătută în viață a tuturor sarcinilor ce ne revin din prevederile acestei legi, înfăptuind tn totalitate Indicatorii stabiliți prin program.

a prezentat expunerea la acest proiect de lege. ■ în continuare, deputatul Tiberlu Mureșan a prezentat Raportul comisiilor permanente ale M.A.N., care au examinat și avizat favorabil proiectul legii aflat în dezbatere.în legătură cu acest punct al ordinii de zi au luat cuvîntul deputății loan Ungur, loan Badea, Venerica Pătru, Țraian Morariu, Filoftela Negruțiu, Ion Frățilă.Președintele Marii Adunări Naționale a supus aprobării propunerea făcută în cadrul dezbaterilor ca titlul legii, pentru a exprima mai exact conținutul prevederilor pe care le cuprinde, să fie completat, ur- mind să aibă următoarea formulare : Lege privind conservarea, protejarea și dezvoltarea pădurilor, exploatarea lor rațională, economică și menținerea echilibrului ecologic. în unanimitate, participants au aprobat această propunere.După discuția pe articole, Marea Adunare Națională a adoptat. în unanimitate, Legea privind conservarea, protejarea și dezvoltareea pădurilor, exploatarea lor rațională, economică și menținerea echilibrului ecologic.în încheierea ședinței, președintele Marii Adunări Naționale a anunțat că celelalte puncte înscrise pe ordinea de zi urmează a fi examinate de comisiile permanente de specialitate și supuse dezbaterii Marii Adunări Naționale în cadrul actualei sesiuni, data reluării lucrărilor în plen urmînd să fie anunțată din timp.
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

Gaspar Sandor, membru al Biroului Politic al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, președintele 

Consiliului Central al Sindicatelor din R. P. Ungară

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului. Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, vineri, pe Gaspar Sandor, membru al Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, președintele ^Consiliului Central al Sindicatelor din R.P. Ungară, care participă la lucrările celei de-a 40-a sesiuni a Consiliului General al F.S.M., ce se desfășoară la București.Tovarășului Nicolae Ceaușescu l-au fost transmise un salut călduros și

un mesaj de prietenie din partea tovarășului Jănos Kădăr, secretar general al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, și a conducerii partidului.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit și a transmis, la rindul său, un cald salut și cele mai bune urări tovarășului Jănos Kădăr, conducerii Partidului Muncitoresc Socialist Ungar.în cadrul întrevederii au fost abordate aspecte privind dezvoltarea relațiilor româno-ungare. A fost ex

primată dorința reciprocă de a se acționa, prin eforturi comune, pentru întărirea raporturilor de prietenie și pentru dezvoltarea unei largi colaborări între Partidul Comunist Român și Partidul Muncitoresc Socialist Ungar, între Republica Socialistă România și Republica Populară Ungară, îndeosebi în domeniile economic, tehnico-științific, precum și în alte sectoare de activitate, în interesul ambelor țări și popoare, al cauzei înțelegerii și păcii in Europa și în lume.
K.P. Silva, secretar general al C.C. al Partidului Comunist din Sri LankaTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, a primit, vineri, pe K. P. Silva, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist din Sri Lanka, aflat în vizită în țara noastră, la invitația C.C. al P.C.R.Oaspetele a adresat cele mal vil mulțumiri pentru invitația de a vizita România, exprimindu-și deplina satisfacție pentru posibilitatea de a fi primit și de a avea un schimb de păreri cu conducătorul partidului și statului nostru.In timpul întrevederii au fost

evocate relațiile de prietenie, solidaritate și colaborare dintre Partidul Comunist Român șl Partidul Comunist din Sri Lanka, fiind relevată dorința comună de a se acționa pentru extinderea și întărirea, în continuare, a acestor raporturi, în interesul ambelor țări și popoare, al cauzei socialismului și păcii în lume.Au fost abordate, de asemenea, o serie de probleme internaționale.S-a subliniat că, în actualele condiții internaționale, cînd situația se menține deosebit de complexă și gravă, îndeosebi din cauza conti

nuării cursei Înarmărilor, a politicii de forță și de' amestec în treburile interne ale altor state, a înrăutățirii situației economice internaționale, este necesară întărirea unității de acțiune a partidelor comuniste și muncitorești, a forțelor democratice și progresiste antiimperialiste de pretutindeni, pentru afirmarea unei politici noi, de destindere, securitate și înțelegere, de pace și colaborare in întreaga lume.La primire a participat tovarășul Ion Stoian, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.
Ambasadorul R. A. EgiptPreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, vineri, 30 octombrie, pe Saad Abou El-Kheir, ambasadorul Republicii Arabe Egipt, la cererea acestuia.Cu acest prilej, președintelui

Nicolae Ceaușescu i-au fost transmise un mesaj prietenesc și cordiale urări din partea președintelui Republicii Arabe Egipt, Hosni Mubarak.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit și a transmis, la rindul
său, președintelui Hosni Mubarak un cald salut și cele mai bune urări, în cadrul primirii au fost discutate o serie de probleme privind dezvoltarea, în continuare, a relațiilor româno-egiptene.

Ambasadorul Republicii TurciaTovarășul Nicolae Ceaușescu. președintele Republicii Socialiste România, a primit, vineri după- amiază, pe Siireyya Yiiksel, ambasadorul Republicii Turcia la București, cu ocazia încheierii misiunii in țara noastră.
în cadrul convorbirii, care a avut loc cu acest prilej, au fost evocate bunele relații româno-turce, fiind exprimată dorința de a se acționa pentru dezvoltarea lor în continuare, atit pe plan bilateral, cît și pe arena internațională.

Ambasadorul turc’ a adresat calde mulțumiri pentru sprijinul ce i-a fost acordat de președintele Nicolae Ceaușescu, de Consiliul de Stat și guvernul român în îndeplinirea misiunii sale în România.
Delegația organizației JOINT din S.U.A.Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, vineri, delegația organizației JOINT din S.U.A., formată din Heinz Eppler, președinte, Ralph Goldman, vicepreședinte, și Sylvia

Hassenfeld, membru al Comitetului Executiv, precum și pe Moses Rosen, președintele Federației Comunităților Evreiești din România.Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.La primire a participat Ion Cumpănașu, președintele Departamentului Cultelor.

Cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
la primirea conducătorilor delegațiilor participante la sesiunea Consiliului General al F.S.M.(Urmare din pag. I)militare au continuat și continuă să crească !Mă refer la toate acestea și în calitatea mea de vechi sindicalist, de peste 55 de ani. Știu că întotdeauna sindicatele și-au propus să acționeze pentru apărarea intereselor maselor largi populare, a intereselor clasei muncitoare.Desigur, în lume sînt multe schimbări, inclusiv în structura clasei muncitoare. A crescut mult rolul intelectualității, dar, în același timp, s-a realizat și o unitate dialectică între muncitori și intelectuali, care, împreună, reprezintă, de fapt, o puternică clasă ce asigură dezvoltarea societății în general. Este deci necesar să acordăm mai multă atenție problemelor vitale ale oamenilor muncii de pretutindeni.Trebuie ca sindicatele să-și asume o răspundere mai mare în în

treaga viață internațională. După părerea noastră, în actualele împrejurări internaționale, sindicatele pot să facă mult mai mult atît în apărarea intereselor vitale ale oamenilor muncii, cît și în problemele păcii și dezarmării, ale soluționării problemelor subdezvoltării, asigurării dezvoltării democratice și a unor relații noi între state, bazate pe deplina egalitate în drepturi, pe respectul independenței și suveranității naționale, pe neamestec în treburile interne, pe avantaj reciproc.în acest sens, România se pronunță ferm și dezvoltă larg relațiile cu toate statele, fără deosebire de orînduire socială. Considerăm că, indiferent de orînduire socială, statele, popoarele trebuie să-și unească eforturile pentru a asigura o dezvoltare nouă, democratică a omenirii, pe baza principiilor de care am vorbit.Este necesar să unim toate for

țele socialiste — muncitori, intelectuali și funcționari, să unim întreaga țărănime, toate categoriile și clasele sociale — care sînt deopotrivă interesate într-o politică de dezvoltare economico-socială, de progres, de pace și colaborare internațională !Să asigurăm unirea tuturor forțelor, fără deosebire de convingeri politice, de credință religioasă, ac- ționînd cu toții în aceeași direcție, pentru că arma nucleară nu va alege și nu va face deosebire între oameni după nici un criteriu. în cazul războiului nuclear, toți vom fi victimele armelor nucleare, omenirea însăși va dispărea.Iată de ce noi considerăm că este necesară o abordare nouă a problemelor luptei internaționale pentru pace, pentru dezvoltare economico-socială, pentru o dezvoltare democratică a fiecărui popor, pentru libertatea și independența întregii omeniri, a fiecărei națiuni.

în acest sens, aș dori să urez Federației Sindicale Mondiale să întărească continuu unitatea tuturor sindicatelor, să dezvolte larg relațiile cu celelalte federații sindicale internaționale, cu sindicatele din întreaga lume, pentru că numai realizînd un puternic front al sindicatelor de pretutindeni, în problemele fundamentale, vom putea asigura triumful păcii, al dezarmării, al rațiunii, vom putea să asigurăm popoarelor dreptul la o dezvoltare liberă, independentă, așa cum o dorește fiecare, bunăstarea și fericirea tuturor ! (Aplauze prelungite).Vă mulțumesc mult pentru atenție. Sînt bucuros că ați desfășurat lucrările dumneavoastră în România și urez Federației Sindicale Mondiale succes deplin în activitatea pentru unitatea tuturor oamenilor muncii, a sindicatelor de pretutindeni, ca o condiție a progresului, păcii și bunăstării. (Aplauze puternice, prelungite).

ȘEDINȚA CDMITEIMI POLITIC EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.(Urmare din pag. I)
și organizațiilor de partid asupra necesității de a 
se lua toate măsurile in vederea bunei pregătiri 
a planului pe 1988. In fiecare întreprindere și 
centrală să se stabilească și să se discute in adu
nările generale ale oamenilor muncii măsurile 
care se impun, in vederea pregătirii temeinice a 
producției anului viitor, astfel incit sarcinile de 
plan pe 1988 să fie realizate ritmic, la toți indi
catorii, incă din primele zile.

In ce privește stocurile supranormative, secreta
rul general al partidului a cerut ca in cursul lunii 
noiembrie să fie lichidată in întregime situația 
existentă in prezent. Toate stocurile de materii 
prime și materiale vor fi preluate in întregime ți 
trecute in rezerva de stat, urmind ca in întreprin
deri să rămină numai stocurile strict necesare 
pentru buna desfășurare a producției. De ase
menea, s-a indicat ca pinâ la 15 noiembrie stocu
rile de producție neterminată să fie lichidate.

Secretarul general al partidului a cerut organe
lor de planificare, aprovizionare, comerț exterior 
și financiar-bancare ca, împreună cu unitățile eco
nomice, centralele industriale ți ministerele, să 
acționeze pentru lichidarea completă a stocurilor 
supranormative ți valorificarea corespunzătoare a 
acestora, pentru preintimpinarea formării de noi 
stocuri peste normativele aprobate. S-a subliniat 
că, in aprovizionarea tehnico-materială, toate uni
tățile, centralele industriale ți ministerele trebuie 
să pornească de la contractele economice, de la 
cerințele concrete ale producției.

S-a indicat ca In cadrul adunărilor generale 
ale oamenilor muncii să fie discutată amănunțit 
problema lichidării stocurilor supranormative, să 
fie examinate cauzele care le-au generat și să se 
ia măsuri ferme pentru evitarea creării de noi 
stocuri in viitor.

In ce privește Programul pentru Intensificarea 
activității de colectare și valorificare a materiale
lor refolosibile pe anul 1988, s-a indicat să se ia 
toate măsurile pentru stabilirea și respectarea 
normelor tehnice de folosire a diferitelor piese, 
subansamble și instalații, care să ducă la reduce
rea consumurilor, indeosebi de metal, de alte ma
terii prime ți materiale. In scopul mobilizării maxi
me a rezervelor care există in acest domeniu, s-a 
cerut ca, împreună cu ministerele, institutele da 
cercetări, Comitetul Național pentru Știință ți Teh
nologie să elaboreze norme și programe de mă
suri concrete, care să contribuie la creșterea apor
tului materialelor refolosibile și a pieselor recon
diționate in asigurarea aprovizionării tehnico-ma- 
teriale. S-a cerut să se acționeze in continuare 
pentru recuperarea și valorificarea cit mai efi
cientă a tuturor resurselor refolosibile, stabilin- 
du-se tehnologiile corespunzătoare și capacitățile 
necesare de prelucrare o acestora.

In legătură cu desfășurarea lucrărilor agricole, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat că am avut 
o toamnă bună, cu precipitații corespunzătoare, 
care pune bazele unei recolte bune de cereale 
pentru anul 1988. Deși in marea majoritate a ju
dețelor lucrările agricole au fost executate la timp 
ți in bune condiții, au existat, totuși, unele 
unități agricole care au intirziat nejustificat efec
tuarea insămințărilor. De asemenea, unele județe 
ți unități agricole au intirziat recoltarea unor 
culturi de toamnă. S-a cerut ca pină la 10 noiem
brie să se asigure stringerea și preluarea întregii 
producții de pe cimp, transportarea și depozita
rea acesteia in condiții corespunzătoare. Arătin- 
du-se că mai este de executat un volum important 
de arături adinei, s-a stabilit să se ia toate mă
surile ca in termen de 15 zile aceste lucrări să fie 
terminate, astfel ca in această toamnă nici o su
prafață agricolă să nu rămină nearată.

S-a indicat, de asemenea, să se ia toate măsu
rile pentru îmbunătățirea radicală a muncii in 
zootehnie, pentru asigurarea furajelor necesare ți 
respectarea consumurilor ți normelor de hrănire

stabilite, pentru iernarea in bune condiții a 
animalelor, pentru realizarea producțiilor de 
carne, lapte ți alte produse, precum ți pentru 
crețterea efectivelor de animale la nivelul preve
derilor de plan.

Referindu-se la întreaga activitate ce urmează 
să se desfățoare in acest trimestru, atit in indus
trie, cit ți in agricultură, secretarul general ai 
partidului a subliniat că dispunem de o bază ma
terială bună, de toate condițiile pentru îndepli
nirea integrală a prevederilor de plan. Problema 
fundamentală este acum buna organizare a mun
cii, realizarea programelor de modernizare a pro
ducției și a tehnologiilor, întărirea ordinii ți dis
ciplinei in toate sectoarele.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a exprimat con
vingerea că oamenii muncii din industrie ți agri
cultură, sub conducerea organelor ți organiza
țiilor de partid, vor acționa cu toată fermitatea 
pentru înfăptuirea integrală a planului pe lunile 
noiembrie și decembrie, pe intreg trimestrul IV, 
intimpinind Conferința Națională o partidului cu 
realizări tot mai importante in toate domeniile 
de activitate.

Comitetul Politic Executiv a aprobat, In unani
mitate, concluziile și orientările stabilite, în ca
drul ședinței, in legătură cu aceste probleme 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului.

In continuare, In cadrul ședinței, a fost prezen
tată O INFORMARE CU PRIVIRE LA VIZITA OFI
CIALA DE PRIETENIE EFECTUATA, IN ȚARA 
NOASTRA, DE PREȘEDINTELE REPUBLICII SOCIA
LISTE A UNIUNII BIRMANE, SAN YU, in perioa
da 23-27 octombrie.

Comitetul Politic Execut!» a apreciat, rezultatele 
noii întilniri româno-birmane la nivel Înalt, care 
se inscriu ca o contribuție importantă la dezvol
tarea ți întărirea continuă a raporturilor priete
nești dintre cele două țări și popoare.

Comitetul Politie Executiv a subliniat cu satis
facție faptul că președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele San Yu au exprimat, in timpul 
convorbirilor, dorința comună de a extinde con
lucrarea ți colaborarea dintre cele două țări 
intr-o serie de domenii de interes reciproc.

Comitetul Politic Executiv a evidențiat, totodată, 
însemnătatea schimbului de păreri pe care cei 
doi președinți l-au avut in legătură cu aspecte 
actuale ale situației internaționale. S-a subliniat 
că, in acest cadru, a fost reafirmată hotărirea 
României și Birmaniei de o sprijini activ - ți in 
viitor - eforturile ți acțiunile indreptate In di
recția înfăptuirii dezarmării, in primul rind a celei 
nucleare, reglementării tuturor problemelor liti
gioase dintre state pe cale pașnică, prin tratative, 
promovării ferme in viața internațională a princi
piilor deplinei egalități in drepturi, independenței 
și suveranității naționale, neamestecului in tre
burile interne, avantajului reciproc, renunțării 
la forță ți la amenințarea cu forța. S-a relevat, 
totodată, că dialogul la nivel înalt a pus in evi
dență atenția deosebită pe care cele două țări 
o acordă soluționării globale a problemelor sub
dezvoltării - inclusiv a datoriilor externe extrem 
de mari ce împovărează țările in curs de dez
voltare — și edificării noii ordini economjce in
ternaționale, care să asigure progresul mai rapid 
al tuturor statelor, in special al celor rămase in 
urmă.

Aprobind întru totul rezultatele vizitei, Comitetul 
Politic Executiv a cerut guvernului, ministerelor, 
celorlalte organe economice centrale să ia toate 
măsurile ce se impun pentru realizarea, în bune 
condiții, a înțelegerilor stabilite privind dezvol
tarea colaborării ți cooperării dintre România și 
Birmania.

In cadrul ședinței Comitetului Politic Executiv a 
fost, de asemenea, prezentată o INFORMARE 
PRIVIND VIZITA OFICIALA DE PRIETENIE ÎNTRE
PRINSA IN ȚARA NOASTRA DE TOVARĂȘUL 
ERICH HONECKER, SECRETAR GENERAL AL CO
MITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI SOCIALIST

UNIT DIN GERMANIA, PREȘEDINTELE CONSILIU
LUI DE STAT AL REPUBLICII DEMOCRATE GER
MANE. in zilele de 28 ți 29 octombrie.

Comitetul Politic Executiv a apreciat, cu satis
facție, rezultatele rodnice ale vizitei, ale convorbi
rilor dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu ți Erich 
Honecker, care marchează un nou moment de 
seamă in evoluția bunelor relații de prietenie ți 
colaborare dintre partidele, țările ți popoarele 
noastre. A fost evidențiat, ți de această dată, rolul 
esențial al dialogului prietenesc, tradițional, din
tre cei doi conducători de partid ți de stat în 
promovarea largă ți întărirea continuă a conlu
crării multilaterale dintre Partidul Comunist Român 
ți Partidul Socialist Unit din Germania, dintre 
Republica Socialistă România ți Republica Demo
crată Germană, in interesul ți spre binele ambelor 
popoare, al cauzei socialismului ți păcii in lume.

Comitetul Politic Executiv a dat o deosebită 
apreciere concluziilor comune ți Înțelegerilor con
venite cy prilejul noii întilniri la nivel înalt, care 
deschid perspectiva unei dezvoltări ți mai pu
ternice o colaborării bilaterale in toate sferele 
de activitate ți asigură ridicarea, pe un plan su
perior, a conlucrării dintre România și R. D. Ger
mană. In acest sens a fost relevată importanța 
măsurilor stabilite pentru extinderea, in conti
nuare, a colaborării și specializării In producție, 
in ramuri economice de bază, pentru intensifi
carea cooperării In domeniul științei și tehnicii, 
precum și in alte sectoare de Interes comun.

Comitetul Politic Executiv a subliniat, In ace
lași timp,, profunda semnificație a schimburilor 
de păreri dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu ți 
Erich, Hopșcker cu privire la situația internațio
nală, care au evidențiat Identitatea sau o foarte 
mare apropiere a punctelor de vedere In toate 
problemele abordate.

A fost relevată însemnătatea aprecierilor co
mune ale celor doi conducători de partid ți de 
stat cu privire la necesitatea intensificării efor
turilor pentru oprirea cursei înarmărilor ți tre
cerea la măsuri concrete de dezarmare, in pri
mul rind de dezarmare nucleară. In acest sens, 
s-a dat o inaltâ apreciere Apelului pe care 
tovarășii Nicolae Ceaușescu ți Erich Honecker 
l-au adresat popoarelor europene, popoarelor 
lumii intregi, de a sprijini semnarea acordului 
dintre Uniunea Sovietică ți Statele Unite ale 
Americii privind eliminarea rachetelor cu rază 
medie de acțiune ți operativ-tactice din Europa 
și din Asia, de o face totul pentru a se ajunge 
la lichidarea completă a armelor nucleare de pe 
planeta noastră.

Comitetul Politic Executiv a subliniat importan
ța hotăririi, reafirmată de cei doi conducători de 
partid ți de stat in timpul convorbirilor, de a 
întări conlucrarea dintre România ți R. D. Ger
mană pe arena mondială, de a contribui activ, 
împreună cu celelalte țări socialiste, cu forțele 
iubitoare de pace ți progres, la soluționarea 
constructivă a problemelor grave ți complexe ce 
confruntă omenirea, la afirmarea politicii de 
dezarmare, la instaurarea unui climat de destin
dere, securitate, incredere ți largă colaborare in 
Europa ți in intreaga lume, la infâptuirea idea
lurilor de libertate, independență ți progres ale 
tuturor națiunilor.

Comitetul Politic Executiv a aprobat, in unanimi
tate, rezultatele vizitei, ale convorbirilor dintre to- 
varății Nicolae Ceaușescu ți Erich Honecker ți a 
cerut guvernului, ministerelor, celorlalte instituții 
ți organe centrale să ia măsurile necesare ți să 
acționeze pentru realizarea, in cele mai bune con
diții, a înțelegerilor convenite, a obiectivelor stabi
lite privind dezvoltarea in continuare a colaborării 
ți conlucrării multilaterale dintre țările ți po
poarele noastre.

*
Comitetul Politic Executiv a soluționat, de ase

menea, probleme curente ole activității de partid 
ți de stat

LA 15 NOIEMBRIE - ALEGERILE DE DEPUTAȚI IN CONSILIILE POPULARE

LOCALITĂȚILE PATRIEI - LA CUMPĂNA 

DINTRE LEGISLATURI
In toate așezările patriei se desfășoară întilnirile dintre alegători și candidat» F.D.U.S. pentru alegerile din 15 noiembrie — dialog viu despre impîinirițp eare au întregit chipul localităților în legislatura ce se încheie, în spusele lor, zecile si zecile de mii de oameni, cei mai multi în haine de lucru, tineri și virstnici, bărbați și femei, fără deosebire de naționalitate, un cuvînt revine de fiecare dală : FAPTA. Fapta fiecăruia și a tuturor in slujba obștii și a fiecăruia. Faptă numită producție de țiței sau de cărbune, de mașini, de cereale, de tot ce are nevoie societatea. Faptă numită apartamente noi, străzi noi, poduri și parcuri îngrijite, scuaruri și peluze de flori. Faptă unită in jurul partidului, al secretarului său gene

ral, faptă avintată, cinstind marile evenimente din viața partidului și a țării, Conferința Națională, a 40-a aniversare a proclamării Republicii.Vorbind despre noul chip al localităților, al țării, oamenii croiesc, in același timp, noi planuri de continuă înflorire a așezărilor lor, își măsoară gospodărește forțele pentru ca, împreună cu aleșii lor in organele locale ale puterii de stat, sub înțeleaptă conducere a partidului, să transpună in faptă mărețele obiective ale Congresului al XIII-lea al P.C.R., asigu- rind ridicarea pe noi trepte de progres și civilizație a așezărilor lor.Iată numai citeva din împlinirile legislaturii care se incheie, temelie solidă a noilor împliniri in legislatura viitoare:ÎNSEMNE NOI PE HARTA UNUI JUDEȚ„Legislatură bogată In Împliniri". Caracterizare generală făcută de toți vorbitorii la adunările cetățenești din județul Alba. Să le enumerăm
pe toate ar fi imposibil. încercăm să evocăm citeva din ele, in fața hărții județului.Alba Iulia : S-a încheiat construcția celui mai mare cartier de locuințe — Platoul Romanilor, cu peste 12 000 de apartamente • Numărul lo

cuitorilor cartierului depășește populația municipiului de-acum două decenii • în această toamnă s-au finalizat, de asemenea, lucrările de construcție și la cel de-al doilea mare cartier de locuințe al municipiului — cartierul Ampoi, cu 2140
apartamente • Constructorii și-au mutat „sediul" fn zona centrală a municipiului • In urmă cu cîteva săptămîni, aici a fost dat în folosință magazinul universal „Unirea", cu o suprafață de 7 125 mp.Cugir : Dezvoltarea urbanistică a

orașului de ia poalele Drăganel este conturată de citeva repere : 9 Darea în folosință a unui modern cinematograf cu 1 500 de locuri 9 Execuția noului stadion cu 12 000 locuri, obiectiv care urmează să-și primească în curînd oaspeții 0 începerea lucrărilor de construcție la un nou ansamblu de locuințe pe strada Ion Creangă. • Zilele trecute a fost inaugurată „Casa căsătoriilor", realizată prin Contribuția cetățenilor.Cimpeni : Eveniment în viața acestei așezări din Țara Moților : 9 a fost dat in folosință un modern spital cu 250 paturi și dispensar policlinic.Ocna Mureș : 9 A fost realizat noul pod rutier peste rîul Mureș, noua poartă a orașului, care atrage după sine ample lucrări de sistematizare.Aiud : 9 Au început lucrările def construcție a unui nou ansamblu de. locuințe în zona centrală.Teiuș : 9 Comună încă, viitor centru urban : primele blocuri de locuințe în zona centrală au ajuns în stadiul final.Mihalț, Sîncel, Vidra, Crăciunelu de Jos : 9 Au fost date In folosință noi dispensare umane realizate cu contribuția cetățenilor.Mogoș, Spring, Livezile : 9 Au fost

înălțate noi școli cu cite 8 săli de clasă.Baia de Arieș : 9 In această localitate, viitor centru urban, a fost introdusă alimentarea cu apă potabilă prin realizarea unei aducțiuni cu o lungime de 2,5 km.Itinerar al împlinirilor, ce poate continua. Schița de portret pe care am încercat-o ar fi incompletă dacă nu am mai aminti construcția a peste 3 100 apartamente, darea în folosință a unei întinse rețele de unități comerciale, cu o suprafață de aproape 20 000 mp și a unui număr Însemnat de unități prestatoare de servicii. Portret în mișcare. Căci în actuala campanie electorală se stabilesc multe detalii pentru viitoarea înfățișare a localităților județului. (Ștefan Dinică, corespondentul „Scînteii").DEZVOLTAREA ZESTREI EDILITARE. In municipiul Timișoara, ca de altfel în toate localitățile județului Timiș, au fost realizate, cu participarea unui mare număr de cetățeni mobilizați de deputați, importante obiective edilitar-gospodărești, care au adăugat marii așezări de pe Bega noi valențe de urbanism. Printre acestea se înscriu modernizarea unor artere de circulație, cum este, bunăoară, accesul rutier în lungime de 2,1 kilometri spre noua platformă a In-

dustriei alimentare din partea de sud- vest a municipiului și extinderea rețelelor de transport în comun : 4,5 kilometri linie de troleibuz și 2,4 kilometri linie de tramvai, care asigură acum o legătură directă a noii zone de locuințe „Cartierul soarelui" cu noua întreprindere „Optica" șl centru.Alte realizări de ultimă oră : dezvoltarea uzinei de apă nr. 1, a cărei capacitate de captare, pompare și tratare a sporit cu 150 litri pe secundă și care dispune de încă un rezervor de 10 000 m.c. ; executarea în devans a unui tronson de 800 metri liniari la canalul colector-nord ; extinderea rețelei de termoficare în zona Calea Șagului-Est, (Cezar Ioana, corespondentul „Scinteii").OFICII POȘTALE SĂTEȘTI IN CASA NOUA. Pentru ridicarea gradului de servire civilizată a publicului in rețeaua de unități a Direcției județene Satu Mare a P.T.T.R., o serie de oficii poștale din mediul rural— cum sînt cele din comunele Pir, Teream, Moftinu Mic, Doba, Sanislău— s-au mutat, în cursul acestui an, în clădiri noi șl spațioase. Se află în faze de finalizare lucrările pentru oficiile poștale din comunele Homo- rod, Apa, Terbești, Helmeu, (Octav Grumeza, corespondentul „Scînteii").



PAGINA 4 SClNTEIA - sîmbătă 31 octombrie 1987

ÎN INTIMPINAREA CONFERINȚEI NAȚIONALE A PARTIDULUI
 9 9

ARĂTURILE ADÎNCI DE TOAMNĂ
efectuate pe toate suprafețele planificate!
SUCEAVA; Calitatea lucrărilor MUREȘ: In fiecare unitate

în atenția specialiștilor tractoarele folosite la maximum!în Județul Suceava, arăturile adinei de toamnă trebuie executate pe mai bine de 90 000 hectare. Faptul că măsurile stabilite la nivel de județ sint aduse la îndeplinire în marea majoritate a unităților agricole a făcut ca pină în seara zilei de 29 octombrie, ogoarele de toamnă să fie efectuate pe 32 885 hectare, ceea ce reprezintă 36 la sută din suprafața planificată. Astfel, programul 30 000 de hectare pentru care s-a alocat cota de motorină în luna octombrie a fost îndeplinit.în scopul sporirii potențialului productiv al solului, la nivelul fiecărui consiliu agroindustrial au fost constituite cite două formații mecanice, alcătuite din mașini de împrăștiat îngrășăminte naturale și mijloace de încărcare, pentru fertilizare. Ața s-a reușit ca pînă în prezent pe 2 748 hectare teren să fie aplicate și Încorporate sub arătură peste 120 000 tone gunoi de grajd. Această activitate este astfel organizată incit pină la 10 noiembrie întreaga cantitate de îngrășăminte naturale existentă in sectoarele zootehnice să fie administrată.Mare atentie se acordă calității arăturilor, acestea fiind executate sub supravegherea specialiștilor. Comandamentul agricol județean a stabilit ca, în funcție de particularitățile solului, arăturile să aibă adin- cimea de 30—35 cm. Trebuie menționat că toate plugurile sint echi- . pate cu scormonitor, pentru alinarea adîncă a solului. în consiliul agroindustrial Fălticeni, in care am efectuat raidul nostru Însoțiți de tovarășul Constantin Bahriceanu, directorul Trustului S.M.A., munca bine organizată, precum și faptul că formațiile de tractoare sint deplasate operativ pe solele eliberate au dus la atingerea vitezei zilnice planificate. Aceasta și pentru că se lucrează in schimb prelungit, iar . cu 25 tractoare se ară și noaptea. Dar iată citeva aspecte demne de reținut. La cooperativa agricolă de produc-

de

ție Rădășeni, tractoarele erau concentrate la desțelenirea a 40 hectare imaș. După ce s-a trecut cu discul pentru a tăia iarba și a ușura incorporarea sub brazdă a resturilor vegetale, se ara cu 8 tractoare echipate cu pluguri și scormonitor. A rezultat o arătură uniformă, de calitate.Cei patru mecanizatori, care arau pe o tarla de 48 hectare a asociației economice intercooperatlste zootehnice Șasea, începuseră lucrul de la ora 5 și un sfert dimineața. „Terenul a fost înghețat pînă ja adînci- mea de 6 cm, ingreunlnd munca — ne spunea unul dintre ei. Și pentru a reuși chiar și in astfel de condiții să ne realizăm norma de 3,5 hectare pe zi, Începem lucrul devreme și-l lăsăm seara tîrziu". Specialistul care ne-a însoțit în raidul nostru verifică adincimea arăturii și constată că este de 32 cm. Adică bună.La cooperativa agricolă Cornu Luncii erau concentrate puternice mijloace mecanice la arat. Pe sola „Observator", unde l-am întilnlt pe tovarășul Ștefan Mitrea, directorul S.M.A. Cornu Luncii, se lucra cu zece tractoare. în fată, cu două discuri se distrugeau resturile vegetale, iar din urmă, cu opt tractoare de la cooperativa agricolă din Fălticeni se ara. Pe alte sole se Împrăștia gunoi de grajd și se ara cu 20 de tractoare. „Am concentrat la această unitate mai multe utilaje pentru că are suficient teren eliberat șl se poate'lucra din plin"— ne apunea directorul stațiunii.Aceeași mobilizare de forte la eliberarea terenului în vederea creării frontului de lucru pentru arat trebuie să fie șl in cooperativele agricole de producție din consiliile groindustriale Suceava, Vereștl Ciprian Porumbescu, pentru această lucrare să se încheie la noiembrie.
a- Și ca15

Sava BEJINARIIIcorespondentul „Scinteii*

întrucit In județul Mureș recoltarea porumbului și a sfeclei de zahăr se desfășoară pe ultimele suprafețe, preocuparea de bază a mecanizatorilor este realizarea arăturilor adinei de toamnă pină la ultimul hectar din cele 113 391 hectare planificate. Cu toate că aceste lucrări sint abia la Început — au fost arate doar 25 785 hectare pînă în seara zilei de 29 octombrie — sint condiții să fie . încheiate pînă la 15 noiembrie. „In cooperativele agricole lucrăm cu a- proape 2 000 tractoare — ne spune inginerul Ștefan Tolcer, directorul Trustului S.M.A. Mureș. Aceasta no permite să realizăm un ritm zilnic de peste 4 000 hectare. Se lucrează in formații mari de tractoare. în două schimburi, iar pe terenurile plane și noaptea. Totodată, pentru a crea, in continuare, tractoarelor un larg front de lucru, Ia eliberarea terenului de coceni lucrează importante mijloace mecanice și umane, astfel incit concomitent cu transportul cocenilor din clmp să executăm arăturile". Preocupare firească dacă avem in vedere volumul mare al lucrărilor și faptul că timpul este Înaintat. Or. pentru a se atinge tn următoarele zile viteze superioare la arat, pe lingă măsurile Ia care se referea specialistul Trustului S.M.A., comandamentul agricol județean a stabilit, pe fiecare consiliu agroindustrial și unitate in parte, numărul de tractoare care participă la arat, astfel incit să fie realizate, in medie, zilnic, cel puțin 2.5 hectare cu un tractor, ceea ce in condiții normale de lucru ar duce la Încadrarea in limitele termenului stabilit. „Experiența anilor trecuți — nc spunea Valentin Catavig, inginerul- șef al Consiliului agroindustrial Ier- nut (unde urmează a fi executate o- goare de toamnă pe 5 347 hectare), ne-a arătat că. in actualul stadiu al lucrărilor, eliberarea operativă a terenului de resturi vegetale condiționează in bună măsură executarea rapidă a arăturilor adinei de toam-

nă. De aceea i-am acordat o atenție sporită".Intr-adevăr, aici, în vederea asigurării continue a frontului de lucru, pentru fiecare din cele 86 tractoare repartizate la arat, atit in ziua raidului nostru, cit și în perioada premergătoare declanșării arăturilor, conducerile mobilizat un la stringerea cum și cinci _________ ______.Urmarea : în ziua de 29 octombrie, ogoarele de toamnă erau executate pe aproape 2 000 hectare. Totodată, faptul că in fiecare secție de mecanizare mai bine de jumătate din nu- mărul tractoarelor lucrează, prin rotație, și noaptea la .executarea arăturilor a făcut ca in cooperativele a- gricole Petrilaca, Sălcud, Cipău, Ier- nut și altele arăturile adinei de toamnă să fie efectuate pe aproape jumătate din suprafețele planificate,„Și nu oricum — ne spune Ștefan Lăszlo, președintele consiliului agroindustrial. Sub supravegherea strictă a specialiștilor și a șefilor secțiilor de mecanizare s-a urmărit și realizat o arătură uniformă și la adinci- mea de cel puțin 30 centimetri". Așa au procedat și conducerile unităților din cadrul consiliilor agroindustriale Sărmașu. Band, Tirgu Mureș, Luduș, unde realizările de pină acum la arat șint superioare mediei pe județ.Din păcate, în alte unități agricole cum sint cele din consiliile agroindustriale Ungheni, Singeorgiu de Pădure, Fărăgău, care au suprafețe mari de arat, se lucrează în ritm lent. Bunăoară, în consiliul agroindustrial Fărăgău au fost arate numai 276 hectare din 6 400. Iar in consiliul agroindustrial Ungheni — 460 hectare din 4 200. De aceea și aici, ca peste tot în județ, trebuie intensificate eforturile pentru a se asigura o mai bună utilizare a tractoarelor.

unităților agricole au mare număr de oameni resturilor vegetale, pre- combine autopropulsate.

Gheorghe GIURGIUcorespondentul „Scinteii
FOLOSIREA INTENSIVA
A TIMPULUI DE LUCRU

iată explicația recuperării restanțelor și depășirii pianului
la producția fizică la întreprinderea filatura de bumbac din Zalău

»

Este de la sine Înțeles că sarcinile de plan nu pot fi realizate ritmic, integral fără folosirea intensivă a timpului de lucru, lată de ce, pentru a face o radiografie a modului cum este folosit timpul de lucru la treprinderea filatura de bumbac Zalău, două zile consecutiv am mărit desfășurarea procesului producție in cele două secții
în- din urda_ __________ . . ____ .. , . ale unității (una la Zalău, ceaialtă la Șimleu Silvaniei), insistind cu deosebire pe următoarele aspecte : prezența personalului la program, aprovizionarea cu materiale a locurilor < de muncă, preluarea schimburilor, corelarea fazelor de fabricație, gradul de utilizare a utilajelor. De ce tocmai la filatura de bumbac 7 Pentru câ in lunile ianuarie-februarie, spre exemplu, 41,7 din lucrătoare nu-și realizaseră normele de producție. Consecința : o restanță la producția-marfă în valoare de 2,5 milioane lei. O rămînere tn urmă care nu numai că a fost recuperată pină la 1. octombrie, dar, mai mult, la data respectivă unitatea se înscria cu o depășire la productia-marfă de peste două milioane lei, realizind peste prevederile de plan — in creștere de la o lună puțin de 200 tone bumbac.Dar să derulămprinse pe parcursul investigațiilor noastre. O primă observație : in cela două zile, atit la secția din Zalău, cit și lă cea din Șimleu Silvaniei, la nici unul din schimburi nu s-a înregistrat nici măcar o întirziere la program, ca să nu mal vorbim de lipsuri nemotivate, fenomene destul de frecvente in primele luni ale anului. Ordinea și disciplina sint de altfel evidente pe întregul flux de fabricație : bataj, carde, laminoare, flaiere, ringuri, finisaj mecanic, ambalare. în sectorul bataj, de pildă, aprovizionarea locurilor de muncă era deja făcută de schimbul precedent. Fapt constatat peste tot, de altfel, preluarea schimburilor făctn- du-se din mers în fiecare secție de producție.La sectorul carde, pe cele 51 de mașini lucrează doar 7 muncitoare. Aici, semifabricatul se curăță de firele scurte și de impurități, se realizează paralelizarea firelor șl o subțiere a semifabricatului, rezultînd ceea ce se cheamă banda de carde. Una din mașini stă, fapt care ne atrage imediat atenția. în apropierea mașinii se află doi muncitori care lucrează de zor. Ce se intimplă ?— Este vorba de o reparație curentă, mașina făcînd parte din rezerva tehnologică, ne lămurește lăcătușul de întreținere Gavril Filip.— Cînd ati început revizia 7— Ieri, la ora 7.00.— Și cît durează reparația 7— Fiind o reparație de gradul ar trebui cazul de deosebite mult mal

la alta — nu mai fire bumbaa și tipInstantaneele sur-

II, insă dureze 4 zile, dar față nu se pun probleme și lucrarea va fi încheiată repede.

Aflăm că o muncitoare trebuie să alimenteze cele 8 carde, să Înlăture ruperile de bandă, să realizeze programul de curățire tehnologică (zilnică) a mașinilor. Norma pe muncitoare : 4 800 kg semifabricat in cele 8 ore. Mult ? Nicidecum. Toate muncitoarele își realizează normele de lucru. Explicația 7 „Nu sint mașini defecte". Cu alte cuvinte, echipa de întreținere, așa cum am putut observa, iși face conștiincios datoria. Realizarea normelor in sectorul bataj asigură îndeplinirea normelor de lucru la carde. Se asigură prin urmare o continuitate in desfășurarea fluxului tehnologic, ceea ce explică in bună parte recuperarea restanțelor șl depășirea plenului la producția fizică.Laminoarele funcționează și ele normal. Așa se pare, cel puțin Ia o primă vedere. Și totuși, iată că două dintre ele sint oprite, muncitoarea Nastasia Cățănaș exprimin- du-și nemulțumirea. „Nu am celofibră suficientă. Sint două ore de staționare". Aflăm imediat despre ce este vorba : datorită pregătirilor făcute pentru schimbarea sortimenta- ției, s-a creat in acest sector un loc îngust in desfășurarea producției. „Se mai intimplă și așa ceva, ne spune inginerul-șef al întreprinderii, loan Sălcudeanu, dar in asemenea situații și norma individuală este alta, ea calculindu-se în funcție de gradul de asigurare a materiei prime". „Se mai poate recupera ră- minerea in urmă 7“ „Eu zic să ne răspundă muncitoarea in cauză". Și ne-a răspuns : „Bineînțeles, tot să realizez norma pină la sfîrșitul programului, numai să primesc materialul de care am nevoie". Și, tn timp ce purtam discuția, materialul sosește, mașinile pornesc, totul reintră In normal. Am desprins însă un aspect asupra căruia vom mai reveni : atitudinea muncitoarelor față de folosirea intensivă a timpului afectat producției, schimbată radical in bine.Secția flaiere : 15 muncitoare la 15 flaiere. Media realizărilor la schimbul I din acest sector : 103—104 la sută, cu substanțiale depășiri de plan la producția fizică, dar și cu încadrarea în normele de calitate — obiectivul numărul unu al întregului colectiv in acest moment. Muncitoarea Elisabeta Bongl are zat în cele 8 ore 287 kg tort.— Ieri cit ați făcut 7— 296 kg.Același spirit de ordine, ți răspundere și la ringuri, finisaj mecanic, ambalare. Notăm numele citorva muncitoare care sistematic își depășesc normele de producție la filatura de bumbac Zalău : Maria Peștean, Susana Pop, Clara Lucă- cel, Nastasia Cătănaș. Atitudinea intransigentă gurarea unei judicioase tre fazele de fabricație, tru folosirea la Întreaga capacitate

de reali- de semi-
disciplină

Explicația 7 față de asi- corelări Întocmai pen-

a utilajelor pe toată durata timpului de lucru. „Da, este o atitudine pe care am dorit-o da mult și pentru care am militat pe toate căile, ne spunea Makai Estera, secretara comitetului de partid din unitate. Pentru recuperarea restanțelor a trebuit să realizăm o mobilizare exemplară. N-am avut probleme cu participarea oamenilor ; s-au realizat multe ore suplimentare. Muncitorii s-au convins că, muncind serios, folosind din plin timpul de lucru, realizează producții de calitate și, totodată, cresc și ciștigurile lor".Să mai adăugăm că, pe total Întreprindere, indicele intensiv de utilizare a mașinilor este realizat Ia nivelul planificat, că numărul lucrătoarelor care nu-șl realizează normele de producție a scăzut cu a- proape 45 la sută față de trimestrul I, că există o stare de spirit anga- jantă, responsabilă in rîndul tuturor lucrătoarelor față de folosirea eficientă a timpului de lucru. Cum s-a ajuns aici, ce se Întreprinde in continuare pe această linie 7 Iată ce ne spune ing. Olga Scriparu, directorul unității :— în prima parte a anului, cînd ne-am propus să recuperăm restanțele, am făcut împreună cu comitetul de partid o analiză temeinică a stărilor de lucruri existente la acea dată. Una dintre prinse a fost aceea zervă serioasă de ductivitatii muncii losirea judicioasă
concluziile des- că exista o re- creștere a pro- tocmai prin fo- ________  ,___________ a timpului de lucru. în urma dialogurilor purtate cu muncitoarele (pe secții, compartimente, formații de lucru, individual in foarte multe cazuri), am hotărft să acționăm cu prioritate in citeva direcții : îmbunătățirea aprovizionării locurilor de muncă cu materialele necesare. întărirea asistentei tehnice pe schimburi, intensificarea perfecționării pregătirii profesionale în vederea creșterii in- demînăril muncitoarelor, realizarea măsurilor din programul de perfecționare a organizării și modernizare a producției. Punlnd problema in acești termeni, au fost chiar devansate unele măsuri. Ca urmare, a fost îmbunătățit dispozitivul de absorbție la carde și s-a perfecționat sistemul de absorbție la lami- noarele de la secția din Șimleu Sil- vaniei. Aplicarea soluțiilor tehnice amintite a condus la mai buna folosire a timpului de lucru.Un lucru este cert : toate măsurile întreprinse au condus la menținerea utilajelor in stare de funcționare la parametrii prevăzuți. în acest fel, firește, nu au întirzlat să apară și rezultatele. Astfel, pe fondul Întăririi continue a disciplinei de producție, creșterii răspunderii la toate nivelurile, prin folosirea eficientă a timpului de lucru, ritmul producției a crescut simțitor.

Eugen TEGLAScorespondentul „Scinteii*

Deși Înființată de mai multi ani, întreprinderea de echipamente periferice — IEPER din Capitală — își întregește profilul, Incepînd din 1981, cu producția de terminale de calculator. Răspunde astfel unei cerințe exprese a utilizatorilor, și anume : folosirea eu eficientă superioară a mini, micro și calculatoarelor de capacitate medie, prin dotarea acestora cu un număr mai mare de echipamente terminale. Cum este sporită eficiența 7 Accesul simultan al mai multor utilizatori la același echipament de calcul înseamnă cheltuieli mult reduse din bugetul întreprinderii beneficiare, economie rle timp, creșterea productivității 'muncii in domeniul achiziției, prelucrării, stocării și distribuirii datelor.Montate in diferitele compartimente ale întreprinderilor, inclusiv în secțiile de prelucrare, terminalele realizate la IEPER devin astfel echipamente extrem de utile, prin interconectarea lor la calculatoarele din oficiile de calcul, în urmărirea producției în timp real, a stocurilor de materiale, a exportului direct și Indirect, a funcționării utilajelor etc. Cind vorbim de implementarea sistemelor informatice de conducere a activității unei întreprinderi — sisteme caracteristice modernizării producției — avem, așadar, in vedere , acest ansamblu unitar ! calculatorul și echipamentele terminale.Iată însă că pe parcursul investigațiilor noastre privind eficiența utilizării tehnicii de calcul, nijmeroși interlocutori din întreprinderi și centre teritoriale de calcul au „acuzat" IEPER-ul pentru producția insuficientă față de cerințele actuale și fiabilitatea redusă a echipamentelor. Motiv pentru care am supus atenției conducerii întreprinderii observații!» și nemulțumirile utilizatorilor, Răspunde Întrebărilor noastre directorul unității ing. Ion Miu.
— Pentru a „in

tra" in temă, cum 
definiți dumnea
voastră „informa
tica distribuită" 7— Un anumit număr de microcalculatoare sau de echipamente terminale, Ia care utilizatorul iși face prelucrările de date si de la care are acces în baza de date a unui minicalculator. aflat in oficiul de calcul al întreprinderii, inal centralei sau ministerului.— Cite asemenea terminale pot fi 
cuplate la un minicalculator 1— Pot fi și 12, dar numărul optim este de 8.

— Prin urmare, producția optimă 
a unității pe care o conduceți ar 
trebui să fie de opt ori rn-ai mare 
față de cea a Întreprinderii de cal
culatoare electronice. Este intr-ade
văr ?— Nu cred. De altfel, nu cunosc exact cifra de pian a colegilor dc la calculatoare. Judecind insă după numărul comenzilor ferme adresate întreprinderii noastre și după capacitatea de care dispunem, utilizatorii au în mare parte dreptate. La terminalele 2020 alb-negru, de pildă, cererea este de 3 ori mai mare decit producția, iar la celelalte tipuri — de 1,5—2 ori mai mare.

— Există vreun echipament pro
dus in cantitatea solicitată astăzi de 
utilizatori 7— Doar în cazul terminalului 2020 acoperim cererile. 

luați in această si-

motoare electrice pas cu pas. Dar întreprinderile specializate — „Electromotor" din Timișoara, de motoare electrice din Pitești, I.F.M.A. din București — au încă probleme de asimilare sau de omologare. Am putea fabrica imprimante termice: Combinatul de celuloză și hirtie din Brăila a reușit să obțină hlrtia termică, dar nu fabrică nimeni capul termic de imprimare. Este adevărat, la Institutul de fizică și tehnologia materialelor — Măgurele se realizează capul termic de imprimare, dar intr-un număr foarte mic, și nici o unitate industrială nu a preluat fabricația acestui reper.
— Care este situația in privința 

asigurării pieselor de schimb ? Sin- 
teți dator cu acest răspuns față de 
I.I.R.U.C, și față de „Scinteia", in 
paginile căreia s-au semnalat unele 
restante in ce vă privește.— Din producția de plachete echipate cu componente electronice șl de subansamble, cea mal mare parte este livrată I.I.R.U.C.-ului. Vă asigurăm și li asigurăm și pe colaboratorii noștri de la I.I.R.U.C. că pină la sfîrșitul anului vom onora toate comenzile, astfel incit „acel 50—60 ia sută", criticat tn paginile „Scinteii" (nr. 14028 din 27 septembrie a.c.). să fie considerat doar un.„ accident.— Cantitatea este strlns legată de 
calitate. De aceea utilizatorii teh
nicii de calcul „acuză" in egali mă
suri și fiabilitatea terminalelor. Con
form opiniei lor...— Ce acuzații ni se aduc ?— De pildă, desele defecțiuni ale 
sursei de alimentare de la vldeo- 
terminale.

— Sursele de alimentare au fost «proiectate, fiind îmbunătățit Și con-

fate tn fabricație este totuși necesa
ră, nu ?— Bineînțeles. Dar această remarcă a utilizatorilor era adevărată pină In urmă cu 4 ani. cînd întreprinderea noastră traversa o perioadă de intense asimilări.— Se acuză, de asemenea, mult 
prea numeroasele pene de contact ; 
imaginile „vălurite" ale ecranului ; 
design-ul „imbătrinit"; tastaturile 
care „obosesc" mult prea repede ; 
microprocesoarele învechite — utili
zatorii susțin că „lntel-8080" a fost 
de mult „pensionat", dar ci 
dumneavoastră mai lucrează... cu 
jumătate de normă I ‘— S-o luăm în ordine. Penele contact se datorează conectorilor. Dar aceștia nu sint realizați de noi. întreprinderea de profil ar putea explica mai bine cauzele calității slabe a conectorilor și ar trebui să ia și unele măsuri pentru remedierea situației. Imaginea „vălurită" a ecranului este doar unul dintre necazurile provocate de variațiile frecvenței curentului. La „Junior", da exemplu, schema electronică permite o compensarg de ±1 Hz. Am încercat printr-o nouă soluție constructivă compensări de ±2Hz, dar montajul se complică, se scumpește. Cea mai ieftină si mai eficientă soluție rămine totuși... buna funcționare a sistemului energetic național. In privința design-ulul am luat măsurile de rigoare. Foarte cu- rind in producția» de serie se va vedea acest lucru la no’’' noastre produse — display-ul plotterele „PIF-01" și ,,P patru culori), imprimanta matricială „Impact" (cu 300 de caractere pe secundă) șl altele, tncepind din 1088, terminalele vor

la
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Cîmp larg de afirmare informaticii
Cîtșva soluții absolut necesare pentru

UTILIZAREA EFICIENTĂ
A CALCULATOARELOR

eentrul de calcul

Negrești-Oaș. Aspect dintr-una din secțiile întreprinderii de utilaj minier și tehnologicFoto : Sandu Cristian

color reușim să
— Ce măsuri 

tuație ?— An de an frelor de plan, de electronică cui de care aparținem ne sprijină foarte mult. Așa se și explică dinamica producției noastre. încă din anul 1981 am început să producem peste capacitatea proiectată. In IEPER se realizează in momentul de față 3 000 lei productie-marfă la 1 000 Iei fonduri fixe.
— Cu toate acestea, nu reușiți să 

onorați un număr important de ce- 
/reri din partea utilizatorilor de teh

nică de calcul, angajați, după cum 
bine se știe, intr-un amplu proces 
de modernizare a producției, proces 
ce implică extinderea automatizării, 
electronizării, informatizării și robo
tizării ! Care este cauza ?— Creșterea producției noastre, cantitativ și calitativ, este Influențată șl de nivelul de dezvoltare șl mai ales de buna organizare a industriei orizontale, așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, la recenta plenară a C.C. al P.C.R.. că se intimplă și in alte domenii de activitate. Avem, de pildă, nevoie de

cerem majorarea cl- Centrala industrială și tehnică de cal

trolul de calitate al tranzistoaralor de putere.— Ce se intimplă eu echipamen
tele deja cumpărate ?— Vom Înlocui’la beneficiari, prin echipele noastre da service, toate sursele vechi.

— O mare parte dintre echipa
mente se, livrează, fără documentații 
sau cu documentație ce nu cores
punde ultimei v ‘ante de fabrica
ție ■'— Trebuie să recunoaștem că. uneori, omitem documentația cu bună știință. Prea multi nespecialiști încearcă să „repare" un terminal. Vom lua măsuri însă ca atunci cînd produsele noastre încap pe mîini buna să fie obligatoriu însoțite de documentații la zi. de scheme corecte, ușor de urmărit.

— Programele de test pentru re
glajul ecranelor sint tot facuiaUve ?— La cerere sint întotdeauna furnizate !

— Unele echipamente se transfor
mi f, -te rapid, asa incit produsul 

■’u mai seamănă deloc cu 
nr. 50. O anumită stabili-

nr. 1
prodl

avea’ o tastatură complet nouă, fără contacte mecanice. deci mult mai fiabilă. Na anunțăm, de asemenea, utilizato- torii că „Intel- 8 080“ a fost si la noi „p ’isiona’t". echipam 'e noi fiind re-iizate cu microprocesorul Z-80.— La Institutul 
de tehnici de cal
cul si informației 
a fost proiectată o 
variantă perfec
ționată a vldeo- 
termlnalului 2010, 1 
compatibilă 
oricare alt 
pament 
fabricat 

firme. N-ați precizat dacă 
r lan ti a fost introdusă in 
dumneavoastră de serie.— în septembrie am fabricat 25 de bucăți, în octombrie producția este dublă, urmind ca în 1988 să ajungă la peste 600.

— Numeroși utilizatori, In special 
din domeniul metalurgiei, afirmă că 
terminalele nu corespund 
industrial, caracterizat prin 
talie, vibratil, umiditate, 
turi mari, agenți corosivi.— N-am emis niciodată că echipamentele noastre corespund mediului industrial. Dar nici n-am spus că nu sintem capabili să Ie facem să corespundă. Pentru aceasta este insă nevoie de o 
cerere fermă, de un contract de eer- cetare-proiectare, de un anumit număr de produse. Or Ministerul Industriei Metalurgice nu ne-a solicitat niciodată în acest sens. Spre deosebire de alți colaboratori, din domeniul naval sau nuclear, pentru care am reușit să onorăm cereri dintre cele mai dificile.

t

cu 
echl- 

simllar 
de alte 

noua re
producția

medi ului 
praf me- 
tempera-pretentia de serie

TEVA CONCLUZII IN ATENȚIA FORURILOR DE RESORT• Pentru a se face față cererilor tot mai numeroase ale benefieiarl- din economia națională, este necesară corelarea eforturilor din dome- cu cele din domeniile construcțiilor de mașini, toate aceste care tehnica și calitativi
lor niul tehnicii de calcul electrotehnicii, chimiei, mecanicii fine și al iaseriior. Tn domenii trebuie urgentate asimilările și omologările fără de românească de calcul nu poate atinge parametri cantitativi de nivel mondial.• Calitatea echipamentelor de calcul depinde în mod esențial de performanțele componentelor utilizate. Se Impun de aceea grabnice mă; suri de îmbunătățire a performanțelor produselor la toți furnizorii do componente și subansamble pentru tehnica de calcul, în primul rind la „Conect" și I.P.R.S. — București, la „Tehnoton" — Iași și, „Electroargeș".• Pentru ca fiabilitatea echipamentelor să nu rămtnă „restanța" promovată Ia reexaminare, IEPER-ul trebuie să întărească rolul compartimentului de asigurare și control al calității produselor, să sporească numărul echipelor proprii de service, să dezvolte colaborarea cu institutele de cercetare și proiectare din diverse domenii, prin echipe interdis- ciplinare, să vină in intimpinarea utilizatorilor cu soluții concrete de îmbunătățire a produselor, astfel Incit acestea să corespundă pe deplin mediului industrial din energetică, metalurgie, chimie, construcții navale, exploatarea petrolului și minereurilor etc.

Valeria ICHIM

Realizări în economie
IAȘI : Livrări suplimentare 

la exportîn Intimpinarea Conferinței Naționale a partidului, oamenii muncii din economia județului Iași desfășoară o amplă și lnsufleți- toare întrecere in toate sectoarele activității productive. Ca urmare, colectivele de muncă din 13 întreprinderi și unități economice și-au onorat înainte de termen obligațiile înscrise in contractele încheiate cu partenerii de peste hotare pe 10 luni ale anului. Intre acestea se află întreprinderea de ma- șini-agregat și mașini-unelte speciale, Uzina de construcții șl reparații, de utilaje pentru mecanizarea transporturilor din Iași, întreprinderile „Integrata" de țesături subțiri de in și mecanică de material rulant din Pașcani, Succesul s-a obținut pe baza creșterii productivității muncii, realizării ritmice și la toate sortimentele a producției fizice planificate, îmbunătățirii calității produselor și modernizării fluxurilor de fabricație. (Manole Corcaci).
TIMIȘ : Economii 

de materiale și energie Colectivele muncitorești din județul Timiș acționează cu Înaltă

răspundere, în spiritul sarcinilor stabilite de secretarul general al partidului, pentru reducerea consumurilor materiale și energetice normate. Astfel s-a reușit să se economisească de la Începutul anului și pînă acum 5 870 tone metal, 7 492 tone combustibil convențional și 33 945 MWh energie electrică. Succesul are la bază aplicarea unor măsuri cu eficientă ridicată privind asimilarea de produse cu consumuri tice reduse, existente in greutății lor,logiilor de fabricație. întărirea spiritului de ordine și disciplină, de buni gospodari la fiecare loc de muncă. (Cezar Ioana).

cație se remarcă mașinile de tăiat piatră și marmură, strungurile de lemn SL 850, transportoarele cu bandă suspendată, cu o lățime de 800 și 1000 mm, reductoarele de turație de tipul 2 CNB ș.a. De la începutul anului șl pină in prezent au fost introduse in fabricație 300 produse noi concepute și proiectate de specialiștii întreprinderii. (Ștefan Dinică).materiale si energe- reproiectarea celor vederea diminuării modernizarea tehno-
TELEORMAN : Producție 
suplimentară, consumuri 

reduse

și energetice. Față de normele de consum planificate s-au înregistrat economii insumind 1 067 tone de metal și 22 000 MWh energie electrică. Se remarcă în această importantă acțiune oamenii muncii de'la Combinatul de îngrășăminte chimice și întreprinderea de mașini electrice Turnu Măgurele, întreprinderea de rulmenți și Întreprinderea de panouri șl tablouri electrice Alexandria, Schela de producție petrolieră Videle. Întreprinderea mecanică pentru agricultură Roșiori de Vede. (Stan Ștefan)!

uti-
ALBA IULIA : Preocupări 

pentru înnoirea 
producțieiColectivul întreprinderi! delaje din Alba Iulia a înscris și In acest an în nomenclatorul de fabricație noi produse caracterizate printr-un inalt grad de tehnicitate și consumuri materiale reduse, unele dintre ele realizate pentru prima dată în tară. Dintre noile produse asimilate In fabri-

Hotărîte să lntîmpine Conferința Națională a partidului cu rezultate cit mai bune în activitatea lor, colectivele de oameni ai muncii din industria județului Teleortn in acționează stăruitor pentru continua înnoire și modernizare a proceselor tehnologice și a producției. In perioada care a trecut din acest an au fost aplicate peste 860 de măsuri din programele de organizare și modernizare, intre care noi tehnologii a dică la 1.2 loarea totală remarcat că zat atit sporirea productivității muncii și ridicarea nivelului tehnia și Calitativ al produselor, cit și reducerea consumurilor materiale

căror eficientă se ri- millarde Iei in va- a producției. Este de aceste măsuri au vi-

CURTEA DE ARGEȘ : Noi 
capacități de producțieOrașul Curtea de Argeș îșl îmbogățește zestrea industrială cu noi unități de producție. Astfel, la întreprinderea de confecții s-a pus parțial in funcțiune o nouă capacitate de producție. Prin finalizarea celei de-a doua etape a construcției noii capacități, producția- marfă a întreprinderii se va dubla. Alte noi capacități au fost finisate și la Unitatea forestieră de exploatare șl transport. Este vorba de o fabrică de panel și alta de furnir. 

Acestora li se adaugă o secția de mobilă a cooperației meșteșugă
rești. (Gheorghe Cirstea).
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Alteței Sale prințul NORODOM SIANUK
Președintele Kampuchiei Democrate

Părăsind ospitaliera dumneavoastră țară, vă transmit, încă o dată, dumneavoastră și întregului popor al Republicii Socialiste România mulțumirile mele profunde pentru cordialitatea și sinceritatea cje care ne-am bucurat în timpul vizitei noastre oficiale de prietenie.In cadrul întrevederilor noastre am reafirmat din nou hotărîrea celor două partide și state de a dezvolta și in viitor colaborarea fructuoasă in toate domeniile, spre bineîe popoarelor noastre, al întăririi socialismului și menținerii păcii.Folosesc și acest prilej pentru a ura poporului frate român mult succes In edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate,
ERICH HONECKER

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Socialist Unit din Germania, 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Democrate Germane

Cu prilejul celei de-a 65-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, Iml este deosebit de plăcut să vă adresez călduroase felicitări, împreună cu cele mai bune urări de succese depline in activitatea neobosită pe care o desfășurați pentru cauza nobilă a poporului kampuchian.Amintindu-mi cu satisfacție de întilnirile și convorbirile pe care le-am avut împreună, aș dori să reafirm, și cu acest prilej, că România se pronunță cu consecvență pentru soluționarea pe cale politică, prin negocieri, a situației din Kampuchia, pentru realizarea unei largi ‘reconcilieri naționale între toate forțele din această țară, pentru retragerea trupelor străine și crearea condițiilor ca popordl kampuchian să-și rezolve singur problemele interne, fără nici un amestec din afară.Vă doresc multă sănătate, fericire personală șl viață îndelungată, Iar poporului kampuchian prieten pace și prosperitate.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
• Republicii Socialiste România

IN PREAJMA ANIVERSĂRII MARII REVOLUȚIICronica zilei

0 nouă și importantă contribuție la intărirea
relațiilor de prietenie și colaborare multilaterală
dintre România și Republica Democrată Germană

5

9

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Algeriene Democratice și Populare, vineri a avut loc în Capitală o manifestare culturală organizată de Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea, in cadrul căreia au fost prezentate impresii de călătorie din această țară.Au participat reprezentanți ai I.R.R.C.S., Ministerului Afacerilor Externe, Ligii române de prietenie cu popoarele din Asia și Africa, un numeros public.A fost prezent Mokhtar Kacl-Ab-
t V
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ÎNVĂTĂMÎNTUL POLITICO-IDEOLOGIC
ÎN SPRIJINUL PRODUCȚIEI

AL PERFECȚIONĂRII MUNCII
Luna octombrie a marcat începutul unul nou an de studiu în lnvăță- mîntul politico-ideologic. La ora de față, practic s-au încheiat dezbaterile la prima temă din programa acestui an, consacrată însușiri: concepției secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind rolul Partidului Comunist Român de centru vital și forțf. politică conducătoare a întregii națiuni. O temă de deosebită importanță pentru formarea omului nou al societății socialiste — un om cu înalte calități moral-politice, încrezător in forțele poporului, ale societății, hotă- rit să-și aducă întreaga contribuție la înfăptuirea Programului partidului. la dezvoltarea generală a patriei, de a fi întotdeauna la datorie si de a acționa ca adevărat revoluționar în toate împrejurările.Cum s-au desfășurat dezbaterile ? în ce măsură au reușit ele să reflecte cit mai deplin problematica de muncă și viață a colectivelor ? Ce experiențe valoroase s-au detașat ? Sînt cîteva dintre reperele ce au circumscris discuțiile purtate cu factori de răspundere in~domeniul învă- țămîntului politico-ideologic, pe c„— 1- tx"“xx"x f"ț~.

Debut sub semnul unei 
evidente creșteri calitative. La cabinetul municipal București pentru activitatea ideologică și politico-educativă avem ca interlocutor pe tovarășul Dan Cruceru, directorul acestei instituții. Convorbirea a avut drept punct de plecare sublinierea faptului că actualul an de studiu în invățâmîntul politico-ideologic din unitățile Capitalei a debutat sub semnul unei evidente creșteri calitative, proces sesizabil înainte de toate în modul în care s-a realizat pregătirea propagandiștilor, în ansamblul căreia s-a pus un accent deosebit pe instruirea metodică, în ideea ridicării nivelului dezbaterilor din cursuri, pentru a-i ajuta pe comuniști, pe toți oamenii muncii să realizeze o intimă legătură între substanța teoriei și cea a problematicii pe care o ridică desfășurarea activității economico-so- ciale, să-i ajute să acționeze pentru a îndeplini în cele mai bune condiții sarcinile de producție ce le revin pe acest an și pe întregul cincinal, să-i mobilizeze și să-i determine a-și consacra toate forțele înfăptuirii politicii partidului.In acest sens o experiență bună s-a dovedit practica întilnini în cadrul instruirilor a propagandiștilor cu cadrele de conducere din întreprinderi pentru a trece în revistă și a elucida principalele problems ale perioadei actuale. Cunoașterea temeinică, aprofundarea de către propagandiști a problemelor care stau în fața colectivelor de muncă, a modului în care acestea trebuie soluționate a permis, în cadrul dezbaterilor, reliefarea cu pregnanță a exercitării rolului conducător al fiecărei organizații de partid.în discuție s-a că un factor ce a la buna pregătire l-a constituit, de parea la instruire

reliefat și faptul contribuit esențial a propagandiștilor asemenea, partici- ,______ ... __________ a întregului biroual comitetului municipal de partid, cit și a membrilor birourilor comitetelor de partid de la sectoare.Din controalele efectuate s-a desprins preocuparea susținută pentru creșterea capacității formative a ln- vățămîntului politico-ideologic, sporirea contribuției sale la educarea în spirit revoluționar a cursanților, la formarea lor ca devotați constructori ai socialismului. Tema s-a dezbătut în directă legătură cu problemele activității productive, in prim plan fiind situate aspecte ale realizării producției fizice, a exportului, creșterii nivelului tehnic și calitativ, a productivității muncii, reducerii cheltuielilor de producție, cu deosebire a celor materiale, ale aplicării cu eficiență sporită a noului mecanism economico-financiar. S-au ■remarcat, în acest sens, cu deosebire dezbaterile din organizațiile de partid de la întreprinderea de utilaj chimic „Grivița Roșie", întreprinderea de confecții și tricotaje, întreprinderea de mecanică fină. „Electroaparataj", întreprinderea de mașini-unelte și agregate. Dezbaterile au prilejuit formularea unor propuneri valoroase pentru perfecționarea activității colectivelor de muncă, afirmarea unui acut spirit critic fată de neajunsuri, tragerea la răspundere a celor ce se fac răspunzători de persistenta lor.O contribuție notabilă la creșterea calității dezbaterilor din învățămin- tul politico-educativ au avut-o șl punctele de documentare politico- ideologică din întreprinderi, în cadrul cărora au fost organizate săp- tămînal consultații, dezbateri, schim-

dallah, ambasadorul Algeriei Ia București.
★Cu prilejul aniversării a 37 de ani de la crearea forțelor de autoapărare ale Japoniei, ambasadorul acestei țări la București, Masanari Ozaki, împreună cu atașatul apărării, colonelul Hidematsu Koga, au oferit, vineri, o recepție. Au participat generali și ofițeri superiori, atașați militari, aero șl navali, acreditați în țara noastră, membri ai corpului diplomatic. (Agerpres)

20,50 Film artistic (color). „Un pumn 
de stele". Producție a Studioului 
de film TV. Premieră pe țară. In 
distribuție : Vlrgil Andriescu, 
George Ciubotaru, Mitică Pones- 
cu, Gheorghe Vlsu, Ioana Pave- 
lescu, Liliana Tudor, Diana 
Gheorghlan, Mircea Cosma, Ro- 
diea Negrea. Cu participarea ac
torilor : Leopoldina Bălănuță. 
Illnca Tomoroveanu, Mircea Albu- 
lescu. Scenariul : Ion Arieșanu. 
Regia : Dan Necșulea

22.20 Telejurnal
22,30 închiderea programului

care le redăm In însemnarea de fată.buri de experiență. Pentru îmbogățirea și actualizarea fondului documentar al acestora, în cadrul cabinetului municipal pentru activitatea ideologică și politico-educativă. cit și al sectoarelor au fost elaborate numeroase materiale : consultații, grafice, scheme, bibliografii. La a- cestea s-a adăugat un bogat fond de tipărituri realizat de secția de propagandă a comitetului municipal.
însemnări după 
prima dezbatere 

în noul an de studiu

cum ar fi „București pe coordonatele dezvoltării intensive, calității superioare" ; „București in anii -“Epocii Nicolae Ceaușescu»" ; „Munca politico-educativă în sprijinul producției" ; „Cerințe ale aplicării noului mecanism economico-financiar" ; „Dezvoltarea economico-socială a României în 1987“ ; „în sprijinul e- ducației juridice a maselor".Același control a pus în evidență, în cazul citorva cursuri, practica mai veche a unor propagandiști de a se rezuma la repetarea mecanică a unor teze și idei, fără o raportare de conținut, relevantă la fondul concret de fapte și procese care definesc munca colectivului, modul de exercitare a rolului conducător al organizației de partid, prin intermediul activității desfășurate de fiecare comunist la locul său de muncă.Luînd act și de asemenea aspecte — a subliniat în încheierea convorbirii interlocutorul — secretariatul comitetului municipal de partid a intervenit printr-o serie de măsuri care vizează optimizarea activității, creșterea eficientei muncii politico-educative.
Problemele producției din 

anul viitor — pe primul plan 
al dezbaterii. In Buzău, în actualul an de studiu, în- vățămîntui politico-ideologic se va desfășura în cadrul a 7 337 de cursuri, cuprinzind în total 252 000 de partl- cipanți. Practic, mai mult de jumătate din populația județului participă la această importantă formă de învățămînt, menită să îndeplinească un rol și mal activ in ridicarea nivelului de pregătire al comuniștilor, al cadrelor de conducere, al tuturor oamenilor muncii, in însușirea, cunoașterea temeinică și aplicarea în viață a politicii interne și externe a partidului și statului, pentru creșterea spiritului revoluționar de luptă, intărirea exigentei, combativității și responsabilității cadrelor de partid, a fiecărui om al muncii la locul de producție și in societate.Iată cîteva considerații concrete da la dezbaterile desfășurate în două din cele 15 cursuri organizate la Filatura de lină pieptănată din Buzău. unitate care, prin rezultatele înregistrate in primele 10 luni din acest an. se situează pe un loc fruntaș in întrecerea socialistă.La organizația de bază nr. 7, din cadrul atelierului Preparația-Pieptă- nătorie, după ce maistrul Nicolae Anca, propagandistul cursului, a subliniat importanța deosebită a temei aflate în discuție, cit și principalele idei care definesc concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu privitoare la rolul conducător al partidului în etapa actuală, au urmat dez-

SOCIALISTE DIN OCTOMBRIE

ADUNĂRICu prilejul celei de-a 70-a aniversări a victoriei Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, la Suceava, Satu Mare și Baia Mare au a- vut loc, vineri, adunări festive, la care au participat reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, ai organizațiilor de masă și obștești, oameni ai muncii.La adunarea festivă de la Suceava au fost prezenți membri ai Ambasadei Uniunii Sovietice la București.Despre semnificația evenimentului aniversat au vorbit : la clubul întreprinderii de confecții din Suceava — Lidia Sfarti, directorul întreprinderii, și L. A. Afanasiev, reprezentant comercial al U.R.S.S. in țara noastră : la clubul întreprinderii de prelucrare a lemnului din Satu Mare — Constantin Stanca, secretar al Comitetului județean Satu Mare al P.C.R., Iar la Baia Mare — Gheor- 

1

baterile. Demn de relevat este faptul că toți cei 47 de cursanți s-au dovedit pregătiți temeinic pentru abordarea acestei teme, caietele de conspecte și luările de cuvînt fiind o mărturie în acest sens. In intervenția sa, filatoarea Mariana Ioniță a subliniat necesitatea întăririi rolului organizațiilor de bază în vederea transpunerii in viață a mobilizatoarelor sarcini ce revin colectivului în 1988 privind aplicarea eficientă a noului mecanism economico-financiar, a principiilor autoconduce- rii muncitorești revoluționare. De asemenea, prin convingătoare exemple a leliefăt activitatea pilduitoare a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, înflăcărat patriot și revoluționar, personalitate proeminentă a lumii contemporane, transformării» structurale cunoscute de municipiul și județul Buzău, de România socialistă în ultimii 22 ani, schimbarea întregului mod de viață și muncă al poporului nostru. Secretara organizației de bază nr. 7, Ioana Tigău, a arătat că pentru întărirea rolului conducător al partidului, pe lingă întronarea unei ordini și discipline de producție exemplare, pe lingă crearea unui climat sănătos de muncă, se impune realizarea unei noi calități în pregătirea politico-ideologică a cadrelor de conducere, a comuniștilor, a întregului colectiv al unității. Este necesar, de asemenea, să se asigure condiții optime unui studiu sistematic al hotăririlor de partid și de stat, al legilor țării șl, în acest sens, trebuie pus un mai mare accent pe studiul individual.Un nivel ridicat de pregătire am constatat șl la cursul cadrelor de conducere. Cei 31 participant!, în marea lor majoritate femei, au integrat organic in dezbaterea temei problemele privind pregătirea temeinică a producției anului viitor. Ing. Valeria Liliac, șefa biroului producție. precizind faptul că în 1988 valoarea producției-marfă industriale va crește față de 1987 cu mai multe zeci de milioane lei, productivitatea muncii cu aproape 30 mii lei pe persoană, iar exportul pe relația CTS cu peste 6 la sută, a subliniat necesitatea implicării directe a cadrelor de conducere, a organizațiilor șl comitetului de partid în soluționarea operativă a problemelor contractuale, mal ales în ce privește asigurarea necesarului de fire pieptănate din lină in structura sortimentală planificată, astfel incit, încă din primele zile ale anului viitor, sarcinile de plan, cantitative și calitative, șă fie realizate ritmic și integral. „Fiecare comunist, fiecare cadru de conducere — sublinia vorbitoarea — trebuie să se preocupe, în perioada care a mai rămas din acest an. de soluționarea eficientă, pînă în cele mai mici amănunte, a problemelor tehnice și organizatorice. 31 decembrie să nu mai bleme «in suspensie»".
★Faptele consemnate în

Practic, la avem pro-
Faptele consemnate în rlndurile de mai sus atestă că actualul an de studiu In învățămîntul politico-ideologic a demarat sub semnul exigențelor sporite formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, că eforturile depuse pe linia pregătirii temeinice a propagandiștilor, dotării punctelor de documentare politico-ideologică se reflectă în ridicarea nivelului de pregătire al comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii, in însușirea temeinică și aplicarea în viață a politicii partidului și statului nostru, în creșterea spiritului revoluționar de luptă, in sporirea exigenței și combativității.*

• Flguranțil : LUMINA (14 74 18) —
9: 12; 15: 18. GLORIA (47 46 75) — 
9; 12,15: 16: 19 >
• Fidan (..Sâptămina filmului turc"):
STUDIO (59 53 15) — 9: 11.15; 13.30;
15.45: 18: 20,15
• Moromeții : MIORIȚA (14 27 11)
— 9; 12: 16: 19, COSMOS (27 54 95)
— 9; 12: 15; 18.15
• Anotimpul Iubirii : DRUMUL SĂ
RII (3128 13) — 15: 17; 19
• Nea Mărin miliardar : FEREN
TARI (80 49 85) — 15; 17; 19. PRO
GRESUL (23 94 10) — 15; 17; 19
• Colierul de turcoaze : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17; 19

Acționind statornic în spiritul măsurilor inițiate de conducerea partidului pentru perfecționarea Invăță- mintului politico-ideologic, organele și organizațiile de partid lși vor afirma și mai puternic rolul lor conducător, amplifieîndu-și capacitatea de a uni șl mobiliza energiile tuturor oamenilor muncii la Înfăptuirea exemplară a obiectivelor actualului cincinal, a angajamentelor asumate în cinstea Conferinței Naționale a partidului, a celei de-a 40-a aniversări a proclamării Republicii.
S. CHIPER 
I. ERHAN

FESTIVEghe Voinescu, secretar al Comitetului municipal Baia Mare al P.C.R. Vorbitorii au relevat însemnătatea istorică a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, care a deschis o eră nouă în istoria omenirii, precum și a realizărilor remarcabile obținute de oamenii. muncii din cele două țări vecine și prietene în construirea socialismului.Au fost evocate, totodată, tradiționalele legături de prietenie și colaborare statornicite între partidele, țările și popoarele noastre, subliniin- du-se rolul hotărîtor al înțelegerilor convenite cu prilejul întîlnirilor și convorbirilor la cel mai înalt nivel pentru întărirea și amplificarea pe multiple planuri a relațiilor ro- mâno-sovietice, în interesul reciproc, al cauzei socialismului, progresului și păcii în lume. (Agerpres)
Cum va fi vremea 
în luna noiembrie

După cum comunică Institutul de 
meteorologie și hidrologie, tempera
turile lunii noiembrie se vor apropia 
de valorile normale. Regimul pluvio
metric in sudul tării va fi normal si 
pe alocuri excedentar, Iar in rest ușor 
deficitar.

In prima decadă, vremea va fl rece 
cu cerul variabil mal mult acoperit. 
In a doua parte a decadei, temporar 
va ploua In toate regiunile tării. In 
zona de munte, precipitațiile vor fl 
și sub formă de ninsoare. Temperatu
rile minime vor fl cuprinse intre mi
nus 4 șl pjus 6 grade, mal coborite în 
primele și ultimele nopți în nordul și 
centrul țării, unde se va produce bru
mă. Cele maxime se vor situa, in ge
neral, între 6 șl ÎS grade.

în a doua decadă, vremea va fl în 
general frumoasă Js început, apoi va 
ceveni umedă. Ceru) va prezenta în- 
norări mal accentuate în ultimele zile 
cînd vor cădea precipitații sub formă 
de ploaie în majoritatea zonelor tării. 
Fe alocuri, acestea se pot transfor
ma, trecător, Ir. lapbvlt? șl ninsoare. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între minut 6 și p'.U! 4 grade, mai 
coborîte în primele nopți în centru] și 
nordul țării cînd vor f! condiții de 
producere a înghețului la sol. Tempe
raturile maxime vor fl cuprinse între 
2 șl 12 grade.

In decada a treia va predomina o 
vreme închisă. Vor cădea precipitații 
In majoritatea regiunilor țării. In 
nordul șl estul teritoriului acestea vor 
fl și sub formă de lapoviță și ninsoa
re. La munte va ninge. Temperaturile 
minime se vor situa între minus 4 ș! 
plus 6 grade, iar cele maxime între 
2 șl 10 grade. (Agerpres).

★

Institutul de meteorologie șl hidro
logie comunică timpul probabil pentru 
Intervalul 31 octombrie (ora 20) — 3 
noiembrie (ora 20). In țară : Vremea 
va fi In general rece, iar cerul va fl 
temporar noros. Vor cădea precipitații 
locale - mal ales sub formă de ploaie 
în regiunile vestice șl sudice. Iar în 
rest cu caracter izolat, cu precizarea 
că în estul țării vor fl mai ales sub 
formă de ninsoare la începutul Inter
valului. Vlntul va sufla slab pină la 
moderat cu unele intensificări în sudul 
teritoriului cu viteze de 35 pînă la.50 
kilometri pe oră în partea a doua a 
intervalului. Temperatura aerului va 
crește ușor. Valorile minime nocturne 
vor fl cuprinse între minus 4 si plus 
6 grade, Izolat mal ridicate în sud- 
vest, Iar cele maxime diurne vor osci
la Intre 5 șl 15 grade. Pe alocuri se va 
semnala ceață slabă. In București : 
Vremea va fi in general rece cu cerul 
temporar noros, favorabil precipitații
lor slabe mai ales sub formă de ploaie. 
Vîntul va sufla slab pină la moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
intre 2 șl 5 grade, cele maxime intre 
10 șl 13 grade. Condiții de ceață slabă.

Mîine, în cadrul „Daciadei"
Spectacol cultural-sportiv la complexul „Progresul" 

din CapitalăDeschiderea etapei de Iarnă a celei de-a 6-a ediții a competiției sportive naționale „Daciada" va fi marcată in sectorul 5 al Capitalei de un interesant festival cultural-sportiv ce va fi găzduit duminică dimineața de complexul „Progresul". Se desfășura întreceri bal, scrimă, tenis lupte, demonstrații
vor la fotbal, hand- de masă, tenis, de gimnastică.

FOTBAL : Azi, în divizia AMeciurile din etapa a 10-a a campionatului diviziei A la fotbal se vor disputa astăzi, după următorul program : Victoria București — Corvlnul Hunedoara (stadionul Dinamo) ; Sportul studențesc — Petrolul (stadionul Sportul studențesc); Flacăra Moreni — F.C. Olt ; C.S.M.
cinema

O pagină nouă, plină de semnifica
ții în cronica relațiilor bilaterale ; 
hotăriri de mare însemnătate pentru 

continuare, a co- 
România și sintetic, rede prietenie tovarășului

dezvoltarea, în 
laborării rodnice dintre
R. D. Germană — lată, zultatele vizitei oficiale pe care, la invitația Nicolae Ceaușescu, secretar general al P.C.R., președintele Republicii Socialiste România, a întreprins-o în țara noastră tovarășul Erich Honecker, secretar general al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R.D. Germane.Prin întreaga sa desfășurare, prin înțelegerile și concluziile la care s-a ajuns în cadrul noilor convorbiri dintre cei doi conducători de partid și de stat, vizita se înscrie ca un eveniment politic de cea mai mare însemnătate pentru întărirea prieteniei și a colaborării fructuoase dintre cele două partide, țări și popoare.Evocînd cu satisfacție cursul pozitiv al raporturilor dintre România și R.D.G., tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU sublinia : „Noi dăm o înaltă apreciere acestor relații și dorim să facem totul șl in viitor pentru ca ele să se afirme, din toate punctele de vedere, ca un exemplu de raporturi trainice între fări socialiste care colaborează strins In edificarea noii orinduiri, în lupta pentru socialism și pace in lume".în același sens, tovarășul ERICH HONECKER arăta : „Sînt pe deplin de acord cu dumneavoastră că relațiile strînse de prietenie dintre Republica Democrată Germană șl Republica Socialistă România s-au ridicat Ia un nivel inalt și se dezvoltă continuu. Garanția și motorul acestei dezvoltări rezidă în alianța de luptă de nezdruncinat, in colaborarea frățească, plină de Încredere și în relațiile strinse de prietenie dintre partidele noastre".Vizita a învederat încă o dată, CU putere, rolul de mare Însemnătate al întîlnirilor și convorbirilor la cel mai înalt nivel pentru asigurarea e- voluției ascendente a colaborării, frecventele dialoguri desfășurate, deopotrivă la București și Berlin, între tovarășul Nicolae Ceaușescu șl tovarășul Erioh Honecker impulsio- nînd puternic, de fiecare dată, conlucrarea în toate domeniile, deschi- zîndu-i mereu noi perspective.Ca un moment de profundă semnificație al vizitei se înscrie solemnitatea în cadrul căreia tovarășul Nicolae Ceaușescu a înmînat tovarășului Erich Honecker Ordinul „Victoria Socialismului", pentru contribuția deosebită adusă la dezvoltarea colaborării dintre P.C.R. și P.S.U.G., dintre România și R.D. Germană, la întărirea prieteniei dintre poporul român și poporul german, la promovarea cauzei generale a socialismului, păcii și colaborării internaționale, cu prilejul împlinirii vîrstei de 75 de ani.Nivelul înalt al raporturilor, voln- țt de a It extoide și- aprofunda ta» continuare și-aii ‘găsit expresie ’ îh ‘ întreaga desfășurare a vizitei. Concluziile acesteia, rezultatele noului dialog la nivel înalt — desfășurat, ca și cele precedente. Intr-o atmos-, ferâ de încredere tovărășească, stimă reciprocă și' înțelegere deplină — sînt sintetizate in Comunicatul comun, care constituie un adevărat program de acțiune în vederea dezvoltării si mai puternice a colaborării dintre țările noastre pe plan politic, economic, tehnico-științific, cultural și in alte domenii, a Întăririi prieteniei dintre cele două popoare.Are o deosebită semnificație ho- tărîrea de a se intensifica contac-

HUNEDOARA : Simpozion privind valorificarea 
resurselor energetice refolosibileTimp de două zile, la Combinatul siderurgic din Hunedoara s-a desfășurat simpozionul „Procedee și metode de valorificare a resurselor energetice refolosibile cu potențial ridicat și scăzut", la care au luat parte reprezentanți ai Ministerului Industriei Metalurgice, IPROMET București, cadre inginerești și specialiști de la combinatele siderurgice Galați, Tîrgoviște

box și judo, Iar în arena centrală va avea loc un bogat program cultural cu participarea unor cunoscuți actori și interpreți bucureșteni.Cu acest prilej se va efectua premierea asociațiilor sportive fruntașe în ediția* * trecută a „Daciadei" : asociațiile sportive de la școlile generale 147 și 148, liceul „Autobuzul1', Liceul industrial nr. 4, A.S, Energia, A.S. Vulcanul și C.S.Ș. nr. 3.
Suceava — Dinamo ; Universitatea Craiova — Universitatea Cluj-Napo- ca ; F.C. Argeș Pitești — Oțelul ; S.C. Bacău — Rapid ; F.C.M. Brașov — Politehnica Timișoara ; A.S.A. Tg. Mureș — Steaua. Pârtidele vor Începe la ora 15.
• Pădurea de fagi: PACEA (71 30 83)
— 17; 19
• Program specia! pentru copii ?i 
tineret: DOINA (16 35 38) — 9; 11,15; 
13,15; 17,15; 19.30 
0 Visul unei actrițe :
(33 29 71) — 9; 11; 13;
• Oaspeți neașteptați
(10 67 40) - 15; 17; 19
• Mari regizori, mari
LA (11 03 72) — 9;
17,15; 20

FLOREA SCA
15; 17; 19
: VIITORUL

actori : SCA-
11,45: 14.30;

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, sala 
mare) : Ploșnița — 18: (sala Amfi
teatru) : Poveste din Hollywood — 

tele dintre P.C.R. și P.S.U.G., avîn- du-se în vedere rolul hotărîtor al legăturilor strinse dintre cele două partide, pentru adîncirea și diversificarea relațiilor în totalitatea lor. De asemenea, se va acționa pentru extinderea colaborării pe linia guvernelor și altor instituții centrale, între organizațiile de masă și obștești pentru înfăptuirea hotăririlor adoptate la nivel înalt, pentru schimb de experiență in construcția socialistă.In cadrul convorbirilor, o atenție specială a fost acordată problemelor de care depinde adîncirea în continuare a relațiilor economice bilaterale. Din înțelegerile la care s-a ajuns în acest sens se desprinde ideea majoră ca relațiile economice să fie astfel structurate incit să ducă la dezvoltarea mai puternică a forțelor de producție din cele două țări, la sporirea în continuare a productivității muncii și a eficienței producției sociale, aflrmîndu-se astfel ca un factor Important in îndeplinirea programelor adoptate de P.C.R. și, respectiv, de P.S.U.G., în vederea ridicării celor două țări pe noi trepte de progres și civilizație socialistă.Cei doi conducători au subliniat, în același timp, însemnătatea întăririi colaborării în cadrul C.A.E.R.Se vor extinde, de asemenea, relațiile în domeniile culturii, învăță- mîntulul și pe alte planuri în vederea unei mal bune cunoașteri reciproce, a întăririi prieteniei dintre cele două popoare.Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl tovarășul Erich Honecker au efectuat, totodată, un amplu schimb de păreri cu privire la evoluția situației internaționale actuale, punînd în e- vidență pozițiile Identice sau foarte apropiate ale celor două partide și țări față de problemele cardinale ale lumii contemporane. Exprimîndu-se îngrijorarea față de situația gravă și complexă ce se menține în lume, s-a apreciat că, în condițiile existenței armelbr nucleare, care comportă pericolul distrugerii vieții pe Pămînt, problema fundamentală a epocii contemporane o constituie oprirea cursei înarmărilor și trecerea hotărîtă la măsuri de dezarmare nucleară și generală, de asigurare a păcii. Por- nindu-se de la cerința eliminării totale a armelor nucleare, cele două țări și-au exprimat din nou sprijinul față de programul propus de U.R.S.S. privind Înlăturarea acestora, pe etape, pînă la sfîrșitul secolului. In același context, a fost salutată cu satisfacție hotărîrea da principiu dintre U.R.S.S. și S.U.A. vizînd realizarea unui acord care să ducă la eliminarea rachetelor cu rază medie de acțiune și operativ- tactice din Europa și Asia, apreciin- du-se, în același timp, necesitatea de a nu se pierde această șansă Istorică, de a se face totul pentru semnarea, încă în acest an, a acordului respectiv. Elocventă mărturie a importantei deosebite pe care «cete».- două»?țări i o acordă tre- cerii la dezarmare nucleară, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul turor ropa, arme statelor din iunie Apelul de a susține înțelegerea sovieto-americană și de a acționa cu toată hotărîrea in vederea realizării acordului în problema rachetelor, de a se renunța la orice obiecții ce ar putea împiedica Încheierea acestuia, de a face totul pentru lichidarea armelor nucleare de pe continentul nostru, ca și la scara întregii planete. Acest apel constituie un important demers politic, care pune în evidență Întărirea

Erich Honecker au adresat tu- popoareior și statelor din Eu- unde se află cele mai multe de distrugere in masă, tuturor

și Hunedoara și institutele de cercetări de specialitate. în cadrul lucrărilor prezentate au fost reliefate concluziile studiilor efectuate în siderurgie vizînd asigurarea unor bilanțuri energetice optime, prin valorificarea superioară a resurselor energetice refolosibile. S-a insistat asupra recuperării căldurii cocsului incandescent, a căldurii gazelor arse evacuate la cauperele

• Comentînd meciul dintre selecționatele de fotbal ale României și Albaniei, corespondentul sportiv al agenției A.P.A. Viena notează : „în urma acestei victorii echipa României și-a păstrat șansa de a cîștiga grupa I a preliminariilor campionatului european de fotbal. După a- cest 1—0 răspunsul Ia întrebarea „România sau Spania" va fi dat la 18 noiembrie, cînd sînt programate ultimele două jocuri ale grupei : Spania — Albania (la Sevilla) și Austria — România (la Viena). în prezent, echipa României ocupă primul • loc în clasament, avind un golaveraj mai bun decit formația Spaniei (plus 10 față de plus 3), dar pentru a obține calificarea la turneul final de anul viitor din R.F. Germania fotbaliștii români vor trebui să termine învingători pe stadionul din Prater...".• După cum se anunță de la secretariatul Uniunii europene da fotbal, comisia de disciplină a a- cestui for se va întruni la 12 noiembrie pentru a examina implicațiile incidentului petrecut Ia meciul disputat la Rotterdam (preliminariile campionatului european) între formațiile Olandei și Ciprului, meci
15; (sala Atelier) i Ac» Venetian 
— 18
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75. sala Studio) : Seară de so
nate. Cristina Ștefănescu — vioară. 
Krlmhllda Cristescu — plan — 17.30; 
(Ateneul Român) : Recital de pian 
Iosif Ion Primner — 19
• Opera Română (13 18 57): Nabucco 
(premieră) — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48. bd. 
N. Bălcescu nr. 2) : Leonard — 18.30
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Grădina Icoanei. 11 95 44) : 
Menajeria de sticlă — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Niște țărani 
— 18.30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Ana-Lia — 11
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Sfîntul Mitică Blajinu — 19
• Teatrul „C. I. Nottara" (69 31 03, 
sala Magheru) : Scapino — 18; (sala 

conlucrării dintre România și R.D, Germană în vederea creșterii contribuției lor la realizarea dezarmării, la asigurarea păcii și înțelegerii in lume.A fost, totodată, subliniată necesitatea ca, paralel cu acțiunile de dezarmare nucleară, să se treacă la reducerea substanțială a armelor convenționale, a efectivelor și cheltuielilor militare din Europa, o deosebită importantă avind în acest sens propunerile statelor participante la Tratatul de la Varșovia adresate N.A.T.O. de a se institui un moratoriu de 1—2 ani asupra cheltuielilor militare.Examinind evoluția procesului european, cei doi conducători au reliefat cerința de a se intensifica eforturile la actuala reuniune de la Viena. in vederea elaborării unui document corespunzător. In a- celași cadru general, s-a exprimat sprijinul reciproc față de inițiativele si acțiunile întreprinse de România privind transformarea Balcanilor într-o zonă a păcii și colaborării, liberă de arme nucleare și chimice șl. respectiv, față de inițiativele și acțiunile R.D. Germane in legătură cu crearea unui coridor fără arme nucleare și a unei zone fără arme chimice în centrul Europei. Cele două țări susțin, de asemenea, crearea de zone fără arme nucleare și chimice în alte părți ale continentului european, precum șl pe alta continente.Cu putere a fost reliefat imoeratl- vul so’uționării problemelor litigioase și a conflictelor existente numai pe cale pașnică, prin tratative.Reliefarea importanței soluționării globale a problemelor subdezvoltării. Inclusiv a problemei datoriei externe, a Întăririi eforturilor in vederea instaurării unei noi ordini economice mondiale, a necesității creșterii rolului O.N.U. și a participării tuturor statelor, fără deosebire de mărime, la viața internați<fhală. potrivit cerințelor asigurării progresului si păcii, constituie alte mărturii ale înțelegerii celor două țări de a-si întări necontenit colaborarea pe plah internațional.în același timp, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Erich Honecker au afirmat hotărîrea P.C.R. și P.S.U.G. de a acționa in vederea întăririi colaborării și solidarității partidelor comuniste șl muncitorești, a unei ample conlucrări Intre acestea pe baza principiilor egalității, independentei și al dreptului fiecărui partid de a-si elabora de sine stătător linia politică, strategia șl tactica revoluționară, potrivit condițiilor concrete în care-si desfășoară activitatea. P.C.R. șl P.S.U.G. vor conlucra, de asemenea, și de acum Înainte, cu toate partidele comuniste și muncitorești, cu partidele socialiste și social-demo- crate, cu toate forțele antiimperla- liste, progresiste în lupta pentru dezarmare și pace, pentru o lume mai bună.si mai dreaptă.»Comuniștii. întregul popor român dau o Înaltă apreciere și aprobă cu sentimente de profundă satisfacție rezultatele deosebit de rodnice ale vizitei, "le convorbirilor dintre tovarășul T xilae Ceaușescu și tovarășul Erich 1 meeker și au convingerea că înțele- Tie șl. hotărîrile luate de cei doi c- ducători vor da un nou și 'puteri..c impuls dezvoltării relațiilor de prietenie și colaborare multilaterală dintre partidele, țările si popoarele noastre, in interesul reciproc, al cauzei generale a socialismului, păcii și înțelegerii în Europa și în întreaga lume.
Ai. CAMPEANU

căldurii gazelor arse le electrice cu arc. . s-a remarcat preo- diștilor de pe plat- irgice și din Institu-
furnalelor, a de la cuptor în același f cuparea sp. formele side tele de cercetare de profil pentru sporirea volumului de resurse energetice captate și refolosite, creșterea calității șl randamentelor tuturor instalațiilor tehnologice de recuperare, aplicarea unor soluții specifice condițiilor existente ia fiecare loc de muncă unde se formează resurse energetice secundare. (Sabin Cerbu).

de cuvînt al că împotriva e- fl luăte sanc- Ia meci pierdut excluderea din

cîștigat de olandezi cu 8—0. Așa cum relatează agențiile de presă, in primele minute ale partidei, un spectator (un olandez în virstă de 21 de ani, reținut ulterior de poliție) a a- runcat din tribună o bombă artizanală care a explodat șl l-a rănit pe portarul echipei cipriote. Meciul a fost întrerupt timp de 56 de minute. Un purtător - - ■U.E.F.A. a declarat chipei Olandei vor țiuni mergind pină cu 3—0 sau chiar competiție.• Localitatea austriacă Kapfenberg a găzduit meciul dintre selecționatele Austriei și Turciei din cadrul preliminariilor campionatului european de fotbal rezervat echipelor de juniori. Victoria a revenit oaspeților cu scorul de 3—2 (0—2).• POLO PE APA. La Pitești se va disputa astăzi primul meci dintre echipa Dinamo București și formația italiană Sisley Pescara, con- tind pentru semifinalele „Cupei campionilor europeni" la polo pe apă. Partida va începe la ora 18 și va fl arbitrată de cuplul Csaszar (Ungaria) — Matusici (Iugoslavia).
Studio) : La un pas de fericire
— 18,30
e Teatrul Giuleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Iarna cind au murit can
gurii — 19; (sala Giulești, 18 04 85): 
Așteptam pc altcineva — 18
• Teatrul satlric-muzlcal „c. Tăna-
se" (sala Savoy, 15 56 78) : Belmondo 
al II-lea — 19; (sala Victoria,
50 58 65) : Varietăți pe portativ — 19 
e Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Pe sub cetini la 
izvoare — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Mary Poppins — 9; Albă ca Zăpada 
șl cel 7 pitici — 15
• Circul București (10 41 95) : A sosit 
circul ! — 15.30: 19
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77. sala 
Victoria) : Vitejii cetătil Bade-Bade
— 15
• Studioul de teatru I.A.T.C. 
(15 72 59) : Stress (premieră) — 19



Schimb de mesaje 
între tovarășul Nicolae Ceaușescu

Lucrările Congresului P.C. Chinez

și tovarășulPHENIAN 29 (Agerpres). — Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și a tovarășei Elena Ceaușescu au fost adresate tovarășului Kim Ir Sen, secretar general al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, președintele Republiclt Populare Democrate Coreene, un cordial mesaj tovărășesc și cele mal bune urări de sănătate și fericire personală, de succese tot mai mari poporului coreean prieten in activitatea vizind
Schimb de mesaje la nivel înalt 

româno-tanzanianDAR ES SALAAM 30 (Agerpres). — Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român președintele Republicii Socialiste România, a fost adresat tovarășilor Julius Nyerere, președintele Partidului Revoluționar din Tanzania, și Alt Hassan Mwinyi, vicepreședinte al partidului, președintele Republicii Unite Tanzania, un cald salut prietenesc, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire, de succes în activitatea consacrată dezvoltării tării pe calea socialistă, aleasă de partid și popor.Mulțumind, președintele All Has
România se pronunță pentru înfăptuirea 
unui program complex de dezarmare, 

în primul rînd nucleară

Intervenția reprezentantului țârii noastre 
în Comisia pentru probleme politice 

și de securitate a Adunării Generale a O.N.U.NAȚIUNILE UNITE 30 (Agerpres)— Comisia pentru probleme politice și de securitate a Adunării Generale continuă examinarea problemelor dezarmării aflate pe agenda actualei sesiuni a O.N.U. în luările lor de cuvînt, toate delegațiile evidențiază necesitatea întreprinderii unor acțiuni urgente, in acest moment crucial, pentru trecerea la măsuri autentice de dezarmare, in primul rtnd de dezarmare nucleară.Intervenind in dezbateri, delegația română a prezentat, pe baza „Considerentelor și propunerilor României, ale președintelui Nicolae Ceaușescu, privind problemele majore Înscrise pe ordinea de zi a celei de-a 42-a sesiuni a Adunării Generale", difuzate ca document oficial al O.N.U., poziția țării noastre in legătură cu ansamblul problematicii dezarmării. Reprezentantul țării noastre a arătat că apelul adresat, ca urmare a inițiativei României, atlt U.R.S.S., cit șiS.U.A. de a încheia cit mai curind cu putință un tratat in legătură cu eliminarea rachetelor cu rază medie de acțiune și operativ-tactice este mai actual ca oricînd.în continuare, reprezentantul român a prezentat pe larg necesitatea înfăptuirii unui program complex de dezarmare care, avînd in centrul Iui măsuri de dezarmare nucleară și eliminarea altor arme de distrugere

Europa la ora adevăruluiCu toate sinuozitățile evoluțiilor din ultimul timp, cu toate elemen- tele-surpriză apărute, inclusiv persistența unor semne de întrebare — aflate, la această oră, In curs de clarificare — se poate, totuși, aprecia că viața apropie în mod inexorabil momentul „marii scadențe", pe care îl reprezintă acordul de principiu dintre Uniunea Sovietică și Statele Unite ale Americii cu privire la eliminarea din Europa a rachetelor cu rază medie și mai scurtă de acțiune. Aceasta constituie, firește, în contextul preocupărilor intense, nu rareori speculative privind demersuri diplomatice de ultim moment, tema de cea mai arzătoare actualitate a numeroaselor întîlniri oficiale, dezbateri, colocvii ce se desfășoară în aceste zile la scara întregului continent. Lichidarea unor rachete nucleare, respectiv cele cu o rază intre 500 și 5 000 de kilometri, ar deschide cu ade-> vărat o nouă perspectivă Europei și omenirii în întregul ei. Este și motivul pentru care guverne, cercuri largi ale opiniei publice au salutat înțelegerea de principiu realizată, sperând în încheierea acestui tratat de istorică semnificație.Europa, se poate spune, se află la ora adevărului. Ora reconsiderării a- celor anacronice concepte politico- strategice, potrivit cărora securitatea ei ar fi garantată de „umbrelele nucleare" desfășurate deasupra continentului. Evoluțiile intervenite din momentul anunțării „dublei opțiuni zero" sovieto-arnericane în problema rachetelor demonstrează insă că nu in toate capitalele Europei a sosit „ceasul adevărului", că unele țări occidentale se cramponează încă de ideea așa-zisei „descurajări nucleare", încercînd să-și convingă aliatii de a-și strînge rîndurile la adăpostul unei alte umbrele... una de producte europeană.Asemenea preocupări sînt foarte evidente de aici, de la Paris, unii lideri politici din Franța fiind fervent! susținători ai ideii creării, ca alternativă. a unui sistem comun vest- european de ..descurajare nucleară". Trebuie spus că. oficial Franța a a- preciat ca un pas pozitiv inte’ege- rea sovleto-americană în problema eurorachetelor. Președintele Francois Mitterrand si-a exprimat satisfacția față de proiectatul acord, insistind Insă asupra necesități reducerii si a arsenalelor nucleare strategice, a

Kim Ir Senîmplinirea idealurilor șl aspirațiilor sale majore.Tovarășul Kim Ir Sen a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu cele mai alese sentimente de prietenie, urări de sănătate și fericire, de succese continue poporului român prieten in edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea României spre comunism.Schimbul de mesaje a avut loc cu prilejul primirii în vizită de rămas bun a ambasadorului român Constantin Iftodi. care și-a încheiat misiunea In R.P.D. Coreeană.

san Mwinyi a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu, din partea tovarășului Julius Nyerere și a sa personal, salutul lor cald și prietenesc, însoțit de cordiale urări de sănătate, de progres și bunăstare poporului 'român.Schimbul de mesaje a avut Ioc cu prilejul primirii de către președintele Tanzaniei a tovarășului Ion Sîrbu, membru al C.C. al P.C.R., reprezentantul partidului nostru la cel de-al III-lea Congres al Partidului Revoluționar din Tanzania.în cursul întrevederii au fost abordate probleme ale colaborării dintre cele două partide și țări.

In masă, să cuprindă șl măsuri de reducere a efectivelor și armamentelor convenționale și alte măsuri de întărire a Încrederii și stabilității internaționale.A fost evidențiată actualitatea propunerii României, a președintelui Nicolae Ceaușescu ca Adunarea Generală să adreseze un apel puterilor nucleare, în mod deosebit U.R.S.S. șl S.U.A., de a înceta experiențele cu armele nucleare șt orice alte activități de perfecționare a armamentelor.România, a arătat vorbitorul, se pronunță cu fermitate pentru renunțarea la amplasarea in spațiul cosmic a oricăror sisteme de arme, pentru prevenirea cursei înarmărilor in Cosmos și pentru folosirea spațiului extraatmosferic numai și numai In scopuri pașnice, In folosul tuturor țărilor, ca un bun comun al întregii umanități.Reprezentantul român a evidențiat, totodată, importanța deosebită a reducerii cheltuielilor de înarmare și alocării fondurilor astfel eliberate pentru dezvoltarea economică și socială a popoarelor.In Încheiere, reprezentantul român a subliniat rolul crescînd pe care O.N.U. trebuie să-I aibă in Înfăptuirea dezarmării, in primul rind a dezarmării nucleare, ca o cale sigură de întărire a păcii și securității mondiale.

eliminării armelor chimice și restabilirii echilibrului forțelor convenționale în Europa. Exigențe care se înscriu de altfel în spiritul preocupărilor deja existente în aceste domenii. Astfel, după cum se știe, in afara problemei eurorachetelor, la negocierile dintre U.R.S.S. și S.U.A. se discută intens despre armamentele nucleare strategice, preconizîn- du-se reducerea cu 50 la sută a acestui tip de armamente, problemă care, in respectivele discuții, este abordată în legătură cu evitarea militarizării Cosmosului. în ce privește armele chimice, se apreciază că în cadrul conferinței de la Geneva au fost înregistrate progrese
Corespondenta din Paris

BEIJING 30 (Agerpres). — Prezidiul celui de-al XIII-lea Congres al P.C. Chinez, ale cărui lucrări se desfășoară la Beijing, a avut vineri o nouă ședință, sub președinția lui Zhao Ziyang — informează agenția China Nouă.în cadrul ședinței au fost aprobate proiectul de hotărîre cu privire la raportul prezentat de Comitetul Central, proiectul de hotărîre asupra modificării unor articole din statutul partidului și proiectele de hotărîre asupra rapoartelor de activitate ale Comisiei Centrale Consultative și Comisiei Centrale pentru Controlul Disciplinei ale P.C. Chinez. S-a de
Convorbiri sovieto-americaneWASHINGTON 30 (Agerpres). — Președintele S.U.A., Ronald Reagan, l-a primit, vineri, la Casa Albă pe Eduard Șevardnadze, ministrul afacerilor externe al U.R.S.S. Cu acest prilej, informează agenția T.A.S.S., oaspetele i-a transmis șefului executivului american un mesaj personal din partea lui Mihail Gorbaciov, secretar general al C.C. al P.C.U.S.înaintea întîlnirii, președintele Reagan a declarat că un progres este iminent. La rîndul său, E. Șevardnadze a menționat că perspectivele sînt bune.La Washington au început ieri convorbirile dintre secretarul de stat al S.U.A., George Shultz, șl ministrul afacerilor externe al U.ItS.S., Eduard Șevardnadze, consacrate examinării

Necesitatea soluționării pe cale pașnică 
a conflictului dintre Iran și IrakMADRID 30 (Agerpres). — în cadrul unei conferințe de presă organizate în localitatea spaniolă Oviedo, secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, referindu-se la situația explozivă existentă In zona Golfului, a subliniat necesitatea reglementării in cel mai scurt timp, prin negocieri, a conflictului dintre Iran și Irak. Sper, a declarat Perez de Cuellar că la întoarcerea mea la New York voi găsi răspunsurile Iranului și Irakului la propunerile os care le-am prezentat pentru restabilirea păcii în zona Golfului.BAGDAD 30 (Agerpres). — Președintele Irakului, Saddam Husein,

îngrijorare față de agravarea crizei piețelor monetare 
din lumea capitalistăSTRASBOURG 30 (Agerpres). — Parlamentul (vest-) european a adoptat o rezoluție în care condamnă violarea acordurilor de la Luvru (acorduri realizate de principalele state occidentale la începutul acestui sn cu scopul asigurării unei stabilități a piețelor monetare internaționale).După cum transmit agențiile de presă, documentul arată că actuala criză monetară este consecința persistentelor deficite bugetare șl comerciale ale S.U.A., ea și a creșterii ratelor dobînzilor de către băncile din R.F.G. — lucru ce a contribuit la prăbușirea cursului dolarului, constituind totodată o violare a acordurilor menționate.Exprimîndu-și îngrijorarea față de riscurile de recesiune existente, ca și față de repercusiunile acestei crize asupri creșterii economice și utilizări! forței de muncă la nivelul mondial, Parlamentul (vest-) european cere, îi, documentul menționat, Statelor Unite să adopte de urgență măsurile necesare pentru a reduce deficitul lor bugetar.TOKIO 30 (Agerpres). — Potrivit oficialităților din domeniul financiar din Japonia, în pofida intervenției Băncii naționale, tendința de scădere a cursului dolarului american se va menține în continuare. „Cînd 

lingă celelalte țări membre ale a- lianței atlantice în ideea întăririi „pilonului european al N.A.T.O.". Argumentul principal pus în circulație este acela că. prin retragerea ra- cheteior americane s-ar crea un „vid nuclear", ceea ce ar spori insecuritatea generală, avînd în vedere presupusele dezechilibre pe planul armamentului convențional. Fără îndoială că asemenea aprecieri trec sub tăcere cu bună știință faptul că retragerea rachetelor americane și sovietice este concepută ca un prim pas dir.tr-un ansamblu de măsuri — inclusiv de dezarmare convențională echilibrată vizind diminuarea și eliminarea pericolului unei confruntări armate. Dimpotrivă, ceea ce pare să preocupe în primul rînd este insinuarea unui sentiment general de neîncredere și suspiciune, care să justifice măsurile de înarmare preconizate. „Dublu zero — dublu pericol", titrează ziarul „Le Monde" opiniile directorului adjunct al institutului francez pentru relații internaționale cu privire la acordul sovieto-american. „Alianța atlantică pierde o piesă crucială din evantaiul mijloacelor de represalii" — aprecia zilele trecute la Bruxelles generalul Wolfgang Altenburg, șeful comitetului militar al N.A.T.O.Asemenea idei se regăsesc tn numeroase articole și comentarii publicate în ultimul timp într-o bună parte din presa franceză, dar și din presa britanică și vest-germană. Desigur, Intr-un fel «înt recepționate semnale de alarmă de acest gen tn Franța sau Marea Britanie. țări ce aspiră ca tn aceste tmprejurări să-și asume un rol sporit în Europa, pornind de la faptul că dispun de forțe nucleare proprii — și tntr-un alt fel tn țările pe teritoriul cărora se află amplasate armamente nucleare străine, asupra cărora ele nu au nici un control. „Dacă ați trăi ca no), la umbra rachetelor, ați gîndl ca și noi. și anume că nu armele nucleare poi garanta securitatea cuiva" — declara la Paris, tn cadrul unul colocviu tnternat'Onal pe această temă, fostul cancelar vest-german Helmut Schmidt. O personalitate politică din Italia, tară pe teritoriul căreia există de asemenea rachete americane, Giorgio la Malfa. fost ministru al apărării aprecia tn cadrul aceluiași colocviu că acordul sovieto-american este „In orice caz un pas pozitiv", el contribuind Ia 

cis ca documentele să fie supuse congresului spre examinare și a- probare.în cadrul aceleiași ședințe au fost aprobate listele cu candidații pentru membrii și membrii supleanți ai noului Comitet Central și cele cu membrii Comisiei Centrale pentru Controlul Disciplinei. Listele au fost stabilite după alegeri preliminare, din- tr-un număr mai mare de candidați. S-a aprobat, de asemenea, lista cu propuneri de membri ai Comisiei Centrale Consultative.Propunerile vor fi supuse spre dezbaterea șl aprobarea congresului.
aspectelor majore ale relațiilor sovieto-americane, informează agenția , T.A.S.S.MOSCOVA 30 (Agerpres). — La Ministerul Afacerilor Externe al U.R.S.S. au avut loc, vineri, consultări sovieto-americane la nivel de șefi de direcție în probleme de politică internațională Cu acest prilej, relatează agenția T.A.S.S., s-a procedat la un util schimb de păreri asupra'unui larg evantai de probleme legate de evoluția in perspectivă a situației mondiale, in special a relațiilor sovieto-americane. O atenție deosebită, menționează T.A.S.S., a fost acordată problemelor securității internaționale în toate componentele sale, atît pe plan global, cit și regional.

l-a primit pe lull Voronțov, prim locțiitor al ministrului afacerilor externe al U.R.S.S. Convorbirea a prilejuit un schimb de vederi în legătură cu conflictul iraniano-irakian și cu situația din Golf, relatează agenția T.A.S.S. S-a subliniat necesitatea continuării eforturilor in vederea reglementării politice a situației pe baza rezoluției 598 a Consiliului de Securitate al O.N.U. Părțile s-au pronunțat în sprijinul misiunii de bune oficii a secretarului general al O.N.U. și au relevat importanța creării unor condiții favorabile pentru înfăptuirea ei cu succes.Au fost abordate, de asemenea, probleme ale relațiilor bilaterale.

nivelul dolarului a ajuns sub 140 yeni, nu există alternativă in afara intervenției băncii pe piață", au declarat oficialitățile, citate de agenția China Nouă. în cursul zilei de joi, cotația dolarului a ajuns la 137,4 yeni, cu puțin mai mare decit nivelul minim record din perioada postbelică Înregistrat in aprilie, cînd cotația a fost de 137,2 yeni.BRUXELLES 30 (Agerpres). — Belgia se pronunță Împotriva unei reuniuni de urgență a miniștrilor de finanțe ai țărilor Pieței comune cate să dezbată situația de tensiune de pe piețele de schimb valutare, a declara’ ministrul belgian de finanțe. Mart Eyskens, ca răspuns la o propunere făcută anterior de președintei» Comisiei executive a C.E.E., Jacques Delors. In cadrul lucrărilor Parlamentului (vest-) european, la Strasbourg.O întîlnire de acest fel — a apreciat în declarația sa ministrul belgian al finanțelor — nu ar face de- cît să alimenteze noi tensiuni pe piețele valutare occidentale. El a opinat că „cei 12“ trebuie să traducă în practică măsurile de întărire a sistemului monetar al C.E.E. (S.M.E.), adoptat luna trecută, și să acționeze în vederea relansării economiei.
destinderea tn raporturile lntereuro- pene.Fapt este că, tn diferite țări vest- europene se remarcă o intensificare a acțiunilor cu caracter militar : organizarea de manevre comune, de proporții fără precedent, întîlniri repetate ale factorilor militari, elaborarea de proiecte de cooperare in producția unor noi armamente etc. Presa franceză pune astfel în evidență semnificația pe care o capătă în actualele condiții reluarea cooperării franco-britanice pe plan militar. Recenta întîlnire dintre miniștrii apărării ai celor două țări este apreciată de „Le Figaro" ca marcind „începutul unei schimbări de vaste proporții", ca urmare a măsurilor preconizate cu acest prilej de coordonare a politicilor lor nucleare.Preocupările pentru întărirea „pilonului european al alianței atlantice" vizează, aici, Ia Paris, după cum releva ziarul „Le Figaro", citind surse apropiate Ministerului A- părării, atragerea Italiei și Spaniei în realizarea unor proiecte militare comune in zona Mediteranei occidentale.Toate aceste proiecte, eforturile politico-diplomatice desfășurate pentru materializarea lor, cramponarea unor state de ideea menținerii și dezvoltării unor arme nucleare proprii se situează, tn mod evident, in sens contrar așteptărilor și speranțelor popoarelor europene. Caracterul nefondat și periculos al acestor orientări rezidă, In primul rtnd. in faptul că ele continuă să fie tributare vechiului mod de gîndire care vedea in armele nucleare Instrumente de securitate și nu mijloace de exterminare pericli- tînd însăși existența popoarelor. Totodată, se creează riscul ca diminuarea arsenalelor nucleare prin aplicarea „dublei opțiuni zero" să fie In mod nefast „compensată" de Intensificarea tnarmărilor nucleare vest-europene. Or. ceea ce așteaptă șl doresc popoarele Europe) este nu înlocuirea unor rachete cu altele și nici o ridicare a pragului Înarmărilor convenționale Indiferent sub ce pretext sini prezentate aceste proiecte, ct. dimpotrivă eliminarea tuturor armeloi nucleare de pe continent, adoptarea de măsuri practice de dezarmare Luarea in considerație a acestor interese și năzuințe legitime, adaptarea la realități constituie, intr-adevăr, imperativul cel mai arzător al acestui „moment al adevărului".

Dumitru ȚINU

Cu privire la creșterea eficienței 
Conferinței pentru dezarmare de la GenevaDupă cum s-a anunțat. Ia ședința Comitetului miniștrilor afacerilor externe ai statelor participante Ia Tratatul de la Varșovia, care a avut loc la Praga, s-a adoptat un document ce prevede intensificarea eforturilor tuturor statelor în vederea înfăptuirii de măsuri concrete de dezarmare. Redăm textul documentului adoptat :Pornind de Ia convingerea fermă că securitatea și pacea trainică în lume pot fi asigurate numai prin mijloace politice, statele participante la Tratatul de la Varșovia acordă o importanță principială sporirii eficienței tuturor negocierilor de dezarmare. In centrul negocierilor privind dezarmarea și securitatea, atît pe plan bilateral, cit și multilateral, trebuie să stea problemele încetării cursei înarmărilor nucleare si dezarmării nucleare. în acest scop se impune intensificarea eforturilor tuturor statelor la edificarea unei lumi fără arme nucleare și războaie.In cadrul acestor eforturi, un loc deosebit îl ocupă Conferința pentru dezarmare de la Geneva, la care participă în condiții de deplină egalitate state de pe toate continentele, aparțlnînd unor sisteme social-poli- tice diferite, membre ale unor alianțe politico-militare, țări nealiniate și neutre, toate statele posesoare de arme nucleare, precum și țări care nu posedă asemenea arme.Acest forum multilateral a demonstrat că, atunci cînd există voința politică a statelor, poate acționa ca un organ de negocieri concrete și rodnice pentru elaborarea de măsuri și înțelegeri în domeniul dezarmării. Intre rezultatele obținute se află documente de drept internațional, astfel cum sînt tratatele cu privire la neproliferarea armelor nucleare, cu privire la neamplasarea armei nucleare pe fundul mărilor și oceanelor, convențiile referitoare la interzicerea armei bacteriologice și cea privind interzicerea modificării mediului Înconjurător In scopuri militare.In același timp insă, rezultatele activității forumului de la Geneva sînt departe de a corespunde cerințelor timpului.Avînd în vedere stadiul tratativelor la Conferința pentru dezarmare, statele reprezentate la ședință propun ca eforturile să se concentreze asupra rezolvării următoarelor sarcini prioritare :încheierea elaborării Convenției cu privire la interzicerea și lichidarea armelor chimice.Statele participante Ia Tratatul de la Varșovia consideră interzicerea și lichidarea, cit mai curînd posibil, a armelor chimice ca unul din obiectivele principale ale politicii lor externe. în acest context ele reafirmă propunerile din Declarația de la Moscova, din martie 1987, precum și celelalte Inițiative importante In a- cest domeniu.Activitatea cu privire la convenție se află în faza de finalizare. Există toate premisele pentru a o Încheia

Consecințele nefaste 

ale cheltuielilor militare 

asupra economiilor 

occidentaleOTTAWA 30 (Agerpres). — în- tr-un interviu acordat ziarului „Canadian Tribune", secretarul genera! al P.C. din Canada, William Kash- tan, a declarat că nivelul înalt al cheltuielii™ militare a dus la apariția de deficite atît ale bugetului de stat cît și ale balanței comerciale ale S.U.A. și, prin aceasta, la prăbușirea pieței acțiunilor, ceea ce ar putea provoca recesiune sau alte consecințe și mai grave.
ILE DE PRESA
e scurt

CONVORBIRI POLONO — ITALIENE. Președintele Consiliului de I Stat al R.P. Polone, Wojciech Jaruzelski, l-a primit pe Giovanni ISpadolini, președintele Senatului italian, aflat intr-o vizită oficială la Varșovia. Au fost examinate I probleme ale relațiilor bilaterale,ale colaborării bi și multilaterale a parlamentelor in vederea întăririi încrederii și pentru dezarma- Ire in Europa, în baza prevederilor Actului final de la Helsinki. Au fost abordate, de asemenea, o se- Irie de aspecte majore ale vieții Internationale actuale., PLENARA C.C. AL P.C. DIN CHILE, desfășurată tn condiții | de ilegalitate, a analizat situația din tară și a stabilit poziția partidu- Ilui în problema așa-zisului plebiscit convocat de autorități. In fond o nouă formă destinată perpetuă- Irii la putere a actualului regim militar. Plenara a hotărît câ P.C. din Chile să sprijine înscrierea cetățe- Inilor pe listele de vot pentru ca, participînd la acest simulacru electoral, ei să-și poată exprima dezacordul față de regimul gene- I ralului Pinochet. Rezoluția plenarei face apel la toate torțele de opoziție să-și unească eforturile in I lupta împotriva regimului militarși pentru apărarea drepturilor maselor largi populare.I PARLAMENTUL CANADEI a adoptat un proiect de modificare a Constituției, prin care provincia I Quebec primește un statut specia] in cadrul statului.PROBLEMA CIPRIOTA, Dane-
I marca, țară ce deține în prezentpreședinția instituțiilor din Piața comună, a anunțat că toate cele
IÎ2 state membre ale C.E.E sprijină Independenta suveranitatea Integritatea teritorială șl unttatea
I Ciprului, Informează din Nicosia agenția de știri cipriotă C.N.A Citind o declarație tăcută de reprezentantul dane2 in Parlamentul
Ivest-european de la Strasbourg, agenția subliniază că această poziție a fost exprimată și de alți
I parlamentari vest-europeni Declarația a fost făcută cu prilejul discutării acordului vamal dintre Cipru și C.E.E., semnat recent. 

cu succes tn perioada Imediat următoare. Statele reprezentate la ședință sînt gata să colaboreze in mod constructiv și pe viitor cu ceilalți parti- cipanți la negocieri pentru depășirea obstacolelor care au mai rămas, astfel incit să se poată trece cît mai curînd posibil la lichidarea generală și completă a armelor chimice și a bazei Industriale pentru producerea acestora.înregistrarea de progrese pe calea interzicerii complete a experiențelor cu arma nucleară.Statele participante la Tratatul de Ia Varșovia consideră încetarea și interzicerea generală și totală a experiențelor cu arma nucleară ca o măsură prioritară tn vederea opririi cursei tnarmărilor nucleare, ca un pas capabil să închidă definitiv căile de perfecționare a armelor nucleare. în acest context, ele reamintesc documentul lor prezentat tn iunie 1987 la Conferința pentru dezarmare cu privire Ia „Propunerile fundamentale ale unui Tratat privind interzicerea generală și totală a experiențelor cu arma nucleară" și propun crearea unui grup special de expert! științifici pentru elaborarea, cît mal curînd, a unor măsuri practice referitoare la sistemul de control cu privire la neefec- tuarea de experiențe nucleare. Pregătirea unui astfel de tratat, în cadrul Conferinței pentru dezarmare, precum și negocierile de amploare sovieto-americane cu privire la limitarea și, în final. încetarea completă a experiențelor nucleare, se vor completa reciproc, urmărind același obiectiv. Ele sînt gata să examineze In mod constructiv orice alte propuneri și considerente de natură să conducă la soluționarea cît mai curînd a acestei probleme.Statele participante la Tratatul de la Varșovia consideră că la Conferința pentru dezarmare s-a creat o bază bună care să permită o activitate concretă și utilă pentru prevenirea cursei înarmărilor în spațiul cosmic și reamintesc propunerile lor concrete tn acest domeniu.Statele reprezentate la ședință subliniază necesitatea Intensificării activității conferinței și in alte direcții prioritare, cu luarea In considerare a rezoluțiilor corespunzătoare ale Adunării Generale a O.N.U., care exprimă voința majorității covlrșl- toare a statelor lumii.Ele propun ca, in cursul celei de-a treia sesiuni speciale a Adunării Generale a O.N.U. consacrată dezarmării, să se dezbată multilateral toate aspectele legate de activitatea conferinței. In scopul sporirii eficienței acesteia.
Ședința Comitetului C.A.E.R.

pentru colaborare in domeniul construcțiilor de mașiniVARȘOVIA 30 (Agerpres). — La Varșovia a avut loc ședința a 7-a a Comitetulu C.A.F.R. pentru colaborare in domeniul construcțiilor de mașini, la care au participat delegațiile țărilor membre ale C.A.E.R. și R.S.F.I.Delegația țării noastre a fost condusă de tovarășul Ion Constantines- cu, viceprim-ministru al guvernului.In cadrul ședinței s-au examinat măsurile care rezultă pentru comitet din hotărîrile Sesiunii a 43-a a C.A.E.R., referitoare la perfecționarea activității colaborării în domeniul construcțiilor de mașini.Comitetul a examinat stadiul dezvoltării colaborării în domeniul in

ȘEDINȚA. La Hanoi a avut loc o nouă ședință de lucru între oficialități ale R. S. Vietnam și S.U.A. în problema militarilor americani dispăruți în timpul războiului din Vietnam. Partea vietnameză a oferit informații despre o serie de cazuri de militari dispăruți. Convorbirile au fost apreciate ca utile șl rodnice.PLENARA. La Guayaquil a a- vut loc plenara C.C. al P.C. din. Ecuador. Au fost dezbătute aspecte legate de desfășurarea campaniei electorale și unele probleme organizatorice, relatează agențiaT.A.S.S.TRUPELE ARMATEI POPULARE SANDINISTE au ucis 22 de - mercenari aparținînd grupurilor contrarevoluționare, care acționau In partea centrală a coastei Atlanticului și în provinciile Mata- galpa și Rio San Jose. Cu acest prilej a fost capturată o mare cantitate de arme, muniții și echipament militar.DUPĂ REFERENDUMUL NAȚIONAL desfășurat marți în Coreea de Sud. la Seul s-a tăcut cunoscut oficia! că 93 la sută din populația care a participat la vot s-a pronunțat In favoarea reformelor democratice cuprinse tn legea fundamentală a țării. Noua constituție proclamată joi prevede. Intre altele, organizarea de alegeri prezidențiale directe șl libere, pentru prima dată după 16 ani. Rezultat al luptei ferme a maselor largi ale populației sud-coreene, care s-a manifestat cu deosebire in cadrul marilor demonstrații din vara acestui an. aprobarea aproape unanimă a noii constituții reprezintă un eșec al politicii regimului dictatorial.SONDAJ Șase candidat! la învestitura Partidului Republican din S.U.A pentru a participa la alegerile prezidențiale de anul viitor, intre care actualul vicepreședinte George Bush, fostul secretar de stat Alexander Haig, senatorul Robert Dole și congresmanul Jack Kemp,

Statele participante la Tratatul de la Varșovia se pronunță pentru ca, prin eforturi comune, pe baza unui dialog concret și lipsit de confruntare, să se stabilească căile și mijloacele de creștere a eficienței practice a negocierilor la Coriferința pentru dezarmare de la Geneva. Ele propun examinarea și convenirea următoarelor măsuri practice :în primul rînd, activitatea conferinței să fie intensificată, desfășu- rîndu-se de-a lungul întregului an, cu două-trei perioade de Întrerupere. Să se convină funcționarea organelor subsidiare ale conferinței, potrivit mandatului general al acesteia, nu numai pentru un an, ci pînă Ia încheierea activității lor.In al doilea rînd, la studierea problemelor de care se ocupă conferința să fie atrași într-o măsură mai mare experți și centre științifice din diferite țări. Pe măsura necesităților, să se recurgă cit mai mult la crearea de grupe de experți în domenii corespunzătoare. Să se examineze problema atragerii sub diferite forme. în primul rînd prin crearea pe lîngă conferință a unui Consiliu Consultativ, a unor oameni do știință și personalități larg cunoscute, în scopul identificării de soluții în problemele cele mai complexe ale dezarmării, care fac obiectul conferinței, cu luarea în considerare a factorilor de acțiune pe termen lung, de o importantă deosebită pentru întărirea securității.In al treilea rînd, să se organizeze. cu acordul participanților la conferință, ședințe la nivelul miniștrilor de externe, tn perioade de deosebită importanță, spre exemplu cind in cursul negocierilor apar dificultăți de ordin principial. Ședințele cu participarea miniștrilor ar urma să impulsioneze procesul unor asemenea negocieri importante.Statele participante la Tratatul de la Varșovia consideră potrivit ca tuturor statelor, care nu sint membre ale Conferinței pentru dezarmare, să li se asigure posibilitatea de a-și aduce contribuția la activitatea acestui organism. După părerea lor, în perspectivă, conferința ar putea dpveni un organ universal permanent pentru negocierile privind dezarmarea.Statele reprezentate la ședință subliniază că negocierile privind dezarmarea și securitatea, care au loc pe plan bilateral și multilateral, se completează reciproc si exercită o influență pozitivă unele asupra celorlalte.Statele participante Ia Tratatul de la Varșovia declară că sînt gata să participe în mod constructiv la e- xaminarea șl realizarea tuturor propunerilor concrete din partea oricăror alte state urmărind activizarea șl creșterea eficienței Conferinței pentru dezarmare.

dustrie! auto, al utilajelor automatizate pentru turnătorii și tn domeniul aparatelor și produselor industriale de larg consum, îndreptate spre satisfacerea completă a necesarului țărilor membre ale C.A.E.R. cu aceste produse.S-au examinat, de asemenea, măsurile pentru organizarea colaborării pînă in anul 2000, privind crearea de secții și întreprinderi automatizate.Comitetul a stabilit măsuri concrete îndreptate spre Îmbunătățirea asigurării cu piese de schimb a produselor din industria construcțiilor de mașini care se livrează reciproc.
au participat la Houston la o dez- * 1 batere televizată. Au fost aborda- ■ te principalele probleme externe șl interne cu care se confruntă țara. I Potrivit unui sondaj efectuat imediat după dezbateri de „Institutul S.R.I. Research Center", 43 la sută | din cei chestionați au apreciat că George Bush ar fi candidatul cel i mai potrivit pentru învestitură.

sensibile pe calea realizării unul acord. Și, in sfîrșit, reducerea armamentelor convenționale se înscrie între preocupările centrale ale reuniunii general-europene de la Viena, conturindu-se deja mandatul viitoarelor negocieri dintre statele membre ale N.A.T.O. și cele participante la Tratatul de la Varșovia. în cadrul C.S.C.E. Mai mult decît atît, se află in atenție și un alt dosar, despre care tn Franța, din motive cunoscute, nu se prea vorbește : cel referitor la limitarea experiențelor nucleare, negocierile pe această temă urmînd a debuta Ia1 decembrie.Reacțiile oficiale ale Franței șl Marii Britanii la proiectatul acord pentru o „dublă opțiune zero" sînt tn mod evident condiționate de faptul că acesta se limitează la rachetele sovietice și americane. ..Atît timp cit Franța are asigurarea că propria sa forță de descurajare nucleară nu este contestată — sublinia recent primul-ministru Jacques Chirac — esențialul este atins". La rindul său. primul-ministru britanic. Margaret Thatcher, intr-un Interviu acordat săptămînalului vest-german. „Der Snlegel". declara : „britanicii. Ia fel ca și francezii, nu vor abandona nicioda’ă forța lor de descurajare" — declarare prezentată cu mare publicitate Ia Paris.Pornind de la această premisă, cele două țări și-au intensificat consultările bilaterale și demersurile pe

GUVERNUL COLUMBIAN a hotărît să reia convorbirile cu reprezentanții Fi îlor Armate Revoluționare din Jolumbia (F.A.R.C.) consacrate realizării reconcilierii Inaționale șl normalizării depline a Ivieții politice interne. Hotărîrea a 1fost salutată de majoritatea forțe- ■lor politice din țară.CEA MAI LARGA FORȚA POLITICA DE OPOZIȚIE din Africa Ide Sud, Frontul Democratic Unit, Icare reunește aproximativ 600 de 1grupări, cu trei milioane de ade- ■renți, a anunțat că va întrerupe Iorice contacte și relații cu oficia- Illtățile Marii Britanii, informează agențiile I.P.S. și T.A.S.S. Intr-o Iscrisoare adresată premierului Ma- |rii Britanii, U.D.F. respinge poziția guvernului englez, care se opu- l ne sancțiunilor față de regimul rasist de la Pretoria. 1INTR-O DECLARAȚIE făcută Ila Havana, unde efectuează o vi- |zită oficială, directorul general al Agenției Internationale pentru IEnergia Atomică (A.I.E.A.), Hans |Blix, a arătat că țările in curs de dezvoltare sînt interesate în con- ■structia de centrale atomoelectri- ce, pentru soluționarea probleme- Ilor lor energetice. El a arătat, între altele, că centralele nucleare Ipoluează mai puțin mediul Incon- |jurător decît alte surse de energie.GOLUL DIN STRATUL DEOZON. Ministrul suedez al mediu- 1lui înconjurător, Birgitta Dahl, a .arătat, într-o declarație citată de agenția A.D.N., că golul din stra- Itul de ozon s-a extins la dimensiuni alarmante și Impune luarea |unor măsuri internaționale urgente, relatează agenția A.P.A. Golul respectiv Identificat de mai multă Ivreme in strat-I de ozon de dea- |supra Antarcticii se ektinde foarte rapid spre nord, in direcția Ecua- I torului, și a atins deja paralela 16. |a spus ministru! suedez, arătînd că prin aceasta jumătate din A- merica de Sud, sudul Africii șl | cea mai mare parte din Australia au rămas fără protecție împotriva razelor ultraviolete emise de soare.
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