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Participarea tovarășului Mae Ceausescu 
la ședința M consacrată celei de-a 7D a aniversări 

a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie
MOSCOVA 3 (Agerpres). — Marți 

după-amiază s-a încheiat, la Palatul 
Congreselor din Kremlin, ședința 
solemnă comună a Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice, Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. și Sovietului Suprem al 
R.S.F.S.R. consacrată celei de-a 70-a 
aniversări a Marii Revoluții Socialis
te din Octombrie.

întimpinat cu aplauze puternice, 
prelungite, în ședința de di
mineață a luat cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România,

Subliniată In repetate rînduri cu 
vii aplauze, cuvîntarea a fost urmă
rită cu deosebită atenție și interes, 
participanții la ședința solemnă salu- 
tînd îndelung, cu căldură, în picioare, 
prezența la tribună a conducătorului 
partidului și statului nostru.

Cuvîntări de salut au fost rostite, 
!n cadrul ședinței solemne, de șefii 
unor delegații de peste hotare.

în cursul ședinței solemne au vor
bit. de asemenea, din rîndul depu- 
taților, reprezentanți ai unor mari 
colective de muncă din industrie și 
agricultură, activiști și vechi militanți 
ai partidului și statului sovietic, con
ducători ai unor organizații de masă 
și obștești, oameni de știință și cul
tură.

La ședința solemnă prilejuită de 
aniversarea gloriosului jubileu au 
participat aproximativ 6 000 de per
soane, în rîndul cărora numeroși 
oaspeți de peste hotare — 163 de de
legații din 119 țări. Lucrările au luat 
sfîrșit în acordurile „Internaționalei".

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

Stimați tovarăși,
Participînd la a 70-a aniversare 

a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie am deosebita plăcere 
ca, în numele Comitetului Central 
el Partidului Comunist Român, al 
Consiliului de Stat, al guvernului 
și poporului român, precum și al 
meu personal, să adresez Comite
tului Central al P.C.U.S., secreta
rului său general, tovarășul Mihail 
Gorbaciov, comuniștilor și tuturor 
popoarelor sovietice prietene un 
călduros salut revoluționar, îm
preună cu cele mai bune urări. 
(Aplauze puternice).

Revoluția din Octombrie — 
realizată sub conducerea partidu
lui comunist făurit de Lenin — a 
reprezentat un eveniment de im
portanță istorică mondială, care a 
dus la constituirea primului stat 
socialist al muncitorilor și țărani
lor, a deschis calea revoluțiilor 
socialiste și a dat un puternic 
impuls luptei popoarelor, forțelor 
progresiste pentru eliberare națio
nală și socială, pentru libertate, 
independență națională și pace.

în cei 70 de ani care au trecut 
de la Revoluție, oamenii muncii 
sovietici, muncind cu eroism și 
abnegație, învingînd numeroase 
greutăți, au lichidat pentru tot
deauna greaua moștenire a țaris
mului, au edificat cu succes noua 
orînduire socialistă. Astăzi Uniu
nea Sovietică a devenit un mare 
stat socialist, cu o puternică in
dustrie modernă și o agricultură 
dezvoltată, cu un uriaș potențial 
tehnico-științific și cultural, cu un 
rol de cea mai mare importanță 
în viața internațională.

La această glorioasă aniversare, 
aducem un vibrant omagiu revo
luționar comuniștilor care au în
făptuit Marea Revoluție din Oc
tombrie, tuturor acelora care, în 
perioada celor 70 de ani, au asigu
rat prin munca și lupta lor con
strucția victorioasă a socialismu
lui, dezvoltarea puternică a Uniu
nii Sovietice ! (Vii aplauze). Parti
dul Comunist Român și poporul 
român dau o înaltă apreciere ac
tivității multilaterale desfășurate 
de popoarele sovietice pentru în
făptuirea hotărîrilor și obiectivelor 
stabilite de cel de-al XXVII-lea 
Congres al P.C.U.S., care vor con
solida și mai puternic realizările 
istorice de pînă acum și vor asi
gura ridicarea Uniunii Sovietice 
pe noi culmi de progres și civili
zație.

Ca prieteni apropiați, adresăm 
cele mai calde felicitări comuniș
tilor, tuturor oamenilor muncii din 
Uniunea Sovietică pentru realiză
rile remarcabile obținute — și le 
urăm, din toată inima, noi și 
tot mai mari victorii în con
struirea societății socialiste dez
voltate. a comunismului ! (Aplauze 
puternice).

Stimați tovarăși,
între revoluționarii români și 

ruși au existat o strînsă conlucra
re, o prietenie și solidaritate inter
națională. Numeroși fii ai poporu
lui nostru, detașamente de revolu
ționari români au participat cu 
arma în mînă la luptele pentru 
victoria Revoluției și pentru apă

rarea tînărului stat sovietic. în 
spiritul acestor tradiții, Partidul 
Comunist Român a militat, încă de 
la făurirea sa, pentru relații de 
bună vecinătate și colaborare cu 
Uniunea Sovietică. în anii con
strucției socialiste aceste relații au 
cunoscut o puternică dezvoltare, 
întemeindu-se trainic pe principi
ile socialismului științific, ale de
plinei egalități în drepturi, respec
tului independenței și suveranității 
naționale, neamestecului în trebu
rile interne și avantajului reciproc, 
ale solidarității și întrajutorării 
tovărășești. Noi dăm o înaltă apre
ciere stadiului actual al acestor 
relații, în dezvoltarea cărora un 
rol de cea mai mare însemnătate 
l-au avut și îl au întîlnirile între 
oamenii muncii, între conducătorii 
de partid și de stat, convorbirile 
la cel mai înalt nivel. Doresc să 
evoc, și cu acest prilej, importanța 
deosebită a convorbirilor de la 
Moscova și cu prilejul vizitei pe 
care tovarășul Mihail Gorbaciov a 
efectuat-o în luna mai a acestui 
an în România. Sînt încredințat că, 
acționînd împreună pentru realiza
rea înțelegerilor convenite, po
poarele și partidele noastre vor 
întări și mai mult conlucrarea și 
solidaritatea dintre ele, în folosul 
ambelor țări, al cauzei socialismu
lui și păcii în lume. (Aplauze).

Stimați tovarăși,
Poporul român — acționînd 

unit sub conducerea partidului 
său comunist — a obținut, în cei 
43 de ani ce au trecut de la victo
ria revoluției de eliberare socială 
și națională, realizări de însemnă
tate istorică pe calea transformă
rii revoluționare a societății ro
mânești. Dintr-o țară slab dezvol
tată, România a devenit o țară in- 
dustrial-agrară în plin progres, cu 
o industrie puternică, organizată 
pe baza celor mai noi cuceriri ale 
tehnicii și științei, și o agricultură 
socialistă în continuă dezvoltare și 
modernizare. Toate aceste reali
zări au fost obținute pe baza dez
voltării puternice a proprietății 
socialiste, de stat și cooperatiste, 
a alocării anuale, în ultimele două 
decenii, a circa o treime din ve
nitul național pentru fondul de 
acumulare și dezvoltare.

Partidul nostru a pornit și por
nește de la faptul că socialismul 
se realizează în mod diferit de la 
țară la țară, că, în această privin
ță, nu există un model unic — și 
că trebuie să se aplice creator 
principiile socialismului științific, 
legile obiective generale la condi
țiile și realitățile concrete din fie
care țară. Trebuie să se aibă însă 
în vedere permanent că este ne
voie de un partid conducător re
voluționar — și acesta a fost și 
este Partidul Comunist — și în 
România, și în Uniunea Sovietică, 
și în toate țările care au pășit pe 
calea făuririi societății socialiste, 

în prezent poporul român se 
află angajat cu toate forțele sale 
în îndeplinirea hotărîrilor Congre
sului al XIII-lea al Partidului Co
munist Român, a Programului de 
făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și de creare a 
condițiilor pentru realizarea co
munismului.

Acționînd pentru dezvoltarea in
tensivă și modernizarea forțelor de 
producție, partidul nostru a adop
tat, totodată, o serie de măsuri cu 
privire la perfecționarea condu
cerii și planificării, promovarea 
susținută a autoconducerii și auto- 
gestiunii, aplicarea noului meca
nism economico-financiar. Pornind 
de la principiul fundamental că so
cialismul se construiește cu po
porul și pentru popor, acționăm 
permanent pentru dezvoltarea de
mocrației muncitorești revoluțio
nare. în acest sens, în toate uni
tățile economice și sociale funcțio
nează consilii ale oamenilor mun
cii — în care muncitorii reprezin
tă peste 30 la sută — iar la nive
lul întregii țări Consiliul Național 
al Oamenilor Muncii și Consiliul 
Național al Agriculturii. La cinci 
ani au loc congrese ale oamenilor 
muncii din industrie și agricultură 
la care participă cîte 11 000 de oa
meni, precum și congrese. în do
meniul învățămîntului și științei, 
al culturii și educației și în alte 
domenii, care asigură participarea 
largă și nemijlocită a poporului la 
conducerea conștientă a întregit 
societăți, la făurirea noii orîn- 
duiri.

Marile realizări ale Uniunii So
vietice, ca și realizările Româncei, 
ale celorlalte țări care edifică 
orînduirea socialistă demonstrează 
cu puterea de netăgăduit a fapte
lor. forța și superioritatea socia
lismului, ca singura orînduire care 
asigură progresul multilateral al 
tuturor popoarelor, o viață liberă, 
demnă și fericită fiecărei națiuni. 
Iată de ce se poate spune că viito
rul aparține numai și numai so
cietății socialiste și comuniste 1 
(Vii aplauze).

Stimați tovarăși,
în viața internațională se men

țin încă probleme grave și com
plexe. în lume se desfășoară ac
țiuni de mare amploare în direc
ția dezarmării și păcii, dar în ace
lași timp continuă cursa înarmă
rilor, îndeosebi nucleare, se men
țin și chiar se amplifică stările de 
conflict și încordare, manifestările 
politicii de forță, de amestec în 
treburile interne ale altor state.

Existența uriașelor cantități de 
arme nucleare acumulate în lume 
impune un nou mod de gîndire și 
abordare a problemelor păcii și 
războiului, care trebuie să por
nească de la realitatea că un 
război mondial este de neadmis, 
deoarece s-ar transforma inevita
bil într-un război nuclear care ar 
duce la distrugerea întregii ome
niri, a înseși condițiilor pentru 
existența vieții pe planeta noastră.

în aceste condiții, problema 
fundamentală a epocii noastre o 
constituie oprirea cursei îna mări
lor, trecerea la dezarmare și înlă
turarea tuturor armelor nucleare, 
a însuși războiului din viața ome
nirii.

România salută, ca un eveni
ment de însemnătate istorică, în
țelegerea recentă dintre Uniunea 
Sovietică și Statele Unite ale Ame
rica cu privire la semnarea în 
acest an a acordului pentru elimi
narea rachetelor cu rază medie de 

acțiune și a celor operativ-tactice 
din Europa și Asia. Considerăm că 
este necesar ca țările din Europa 
— pe teritoriul căreia se găsește 
cea mai mare parte a armamentu
lui nuclear — să acționeze unite, 
să renunțe la deținerea și produ
cerea de arme nucleare, să mili
teze activ pentru a înlătura defi
nitiv armele, nucleare din Europa 
și din întreaga lume.

în același timp, trebuie să se 
treacă la măsuri de reducere sub
stanțială a trupelor și armamente
lor convenționale, precum și a 
cheltuielilor militare. în ce o pri
vește, România a trecut din anul 
1986 — pe baza unui referendum 
național, la care a participat prac
tic întregul popor — la reducerea 
cu 5 la sută a armamentelor, efec
tivelor și cheltuielilor sale militare.

Mai mult ca oricînd este necesar 
să fie intensificate eforturile pen
tru rezolvarea tuturor -problemelor 
litigioase dintre state numai și nu
mai pe. cale pașnică, prin tratative. 
Se impun, de asemenea, acțiuni 
ferme pentru lichidarea subdezvol
tării, care este rezultatul politicii 
imperialiste, neocolonialiste, al po
liticii de jaf a capitalului financiar 
internațional — inclusiv pentru 
rezolvarea problemei datoriilor ex
terne ale țărilor în curs de dez
voltare —, pentru instaurarea noi' 
ordini economice mondiale, care să 
favorizeze progresul mai rapid ăl 
tuturor țărilor, și în primul rînd 
al celor rămase în urmă.

Considerăm că la soluționarea 
tuturor acestor probleme, grave și 
complexe, trebuie să participe 
activ, în condiții de deplină egali
tate, toate țările și popoarele, fără 
deosebire de mărime sau de orîn
duire socială. Sîntem încredințați 
că prin eforturile unite ale tutu
ror popoarelor pot fi asigurate 
pacea și progresul tuturor națiuni
lor, făurirea unei lumi mai drepte 
și mai bune pe planeta noastră. 
(Aplauze îndelungi, puternice).

Stimați tovarăși,
în încheiere, vă adresez dum

neavoastră, comuniștilor, popoare
lor sovietice prietene urarea ca 
intrînd în cel de-al 8-lea deceniu 
să obțineți noi și noi victorii pe 
calea deschisă de Revoluția din 
Octombrie, în făurirea socialismu
lui și comunismului, în lupta pen
tru pace, dezarmare și colaborare 
internațională. (Aplauze).

Trăiască cea de-a 70-a aniversa
re a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie ! (Aplauze).

Trăiască prietenia și colaborarea 
frățească dintre partidele, țările și 
popoarele noastre ! (Aplauze).

Să se întărească unitatea și co
laborarea țărilor socialiste, a pai 
tidelor com--niste și muncitoreșt 
a partidelor socialiste și socia! 
deniocrate, a tuturor forțelor de' 
mocratice progresiste de pretutin 
deni ! (Aplauze).

Trăiască unitatea tuturor popoa
relor în lupta pentru o lume mai 
bună ! (Aplauze).

Să triumfe cauza socialismului ! 
Să triumfe pacea în întreaga 
lume ! (întreaga asistență, în pi
cioare, aplaudă îndelung, puter
nic).

Două argumente, in egală măsură 
de importante, conferă actualelor 
adunări generale ale oamenilor mun
cii un cadru deosebit pentru mani
festarea deplină a capacității lor 
de decizie și acțiune, de exprimare 
concretă a eficienței dezbaterilor 
care au loc cu acest prilej. Pe de o 
parte, ele se desfășoară in climatul 
de înaltă răspundere revoluționară, 
patriotică, in care întregul nostru 
popor este angajat pentru a întîm- 
pina cu rezultate cit mai bune în 
muncă cele două importante eveni
mente politice înscrise pe frontispi
ciul finalului de an — Conferința 
Națională a partidului și aniversarea 
a patru decenii de Ia proclamarea 
Republicii. Pe de altă parte, ele re
prezintă ultima 
rundă de lucru 
pe 1987 a acestor 
importante foruri 
ale democrației 
noastre muncito
rești, care sint 
chemate să exa
mineze stadiul 
îndeplinirii pre
vederilor de plan 
pe acest an, să 
dezbată sarcinile ce revin colec
tivelor de oameni ai muncii pe 
1988 și să stabilească programe
le unitare de măsuri politico-or- 
ganizatorice și tehnico-economice 
menite să asigure traducerea lor 
exemplară în viață.

Dominanta caracteristică a foru
rilor supreme ale democrației mun
citorești. ce se desfășoară în aceste 
zile, o constituie imprimarea la toți 
participantii la dezbateri a con
vingerii — întărită prin măsurile 
adoptate in acest sens — că. așa cum 
se știe, cea mai sigură pregătire a 
producției anului viitor se face prin 
încheierea cu rezultate bune a acti
vității pe acest an. Adunările gene
rale ale oamenilor muncii nu pot 
aborda problemele viitorului mai 
apropiat sau mai îndepărtat fără a 
pune ordine în activitatea curentă. 
Aceasta înseamnă, firește, a stabili 
măsuri cu eficiență imediată pentru 
recuperarea restanțelor — acolo 
unde acestea există, pentru orga
nizarea cit mai bună a activității 
de producție în toate sectoarele, ast
fel incit ulttmele două luni ale anu
lui să reprezinte, prin rezultatele 
obținute, o adevărată repetiție gene
rală pentru asigurarea unui start 
optim în trimestrul I al anului 1988.

Modul matur, responsabil în care 
sînt abordate sarcinile de plan pe 
anul 1988 arată că adunările gene
rale au debutat în spiritul acestor 
cerințe majore. Există în majorita
tea cazurilor — așa cum rezultă și 
din relatările primite la redacție —
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„Democrația noastră socialistă se va dezvolta continuu, prin 
participarea activă și responsabilă a tuturor oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționalitate, la elaborarea hotărîrilor și înfăp
tuirea obiectivelor economico-sociale, la conducerea tuturor sec
toarelor vieții economice și sociale, a întregii societăți. Se-vor crea 
toate condițiile pentru stimularea puternică și mai buna punere în 
valoare a inițiativelor creatoare și a propunerilor valoroase ale 
cetățenilor, pentru afirmarea multilaterală a personalității umane”.

(Din Apelul Frontului Democrației și Unității Socialiste)

BUZĂU : Valorificarea 
superioară a materiilor 

prime
în industria județului Bu

zău se înregistrează noi și 
importante succese in ampla 
acțiune de valorificare supe
rioară a materiilor prime, ma
terialelor și energiei electrice, 
în perioada care a trecut din
1987, prin aplicarea unor mă
suri și inițiative eficiente s-au 
economisit peste 2 000 tone de 
metal și circa 7 milioane kWh 
energie electrică. Demn de a 
fi reținut este și faptul că, față 
de aceeași perioadă a anului 
trecut, gradul de valorificare 
a metalului în unitățile con
structoare de mașini a sporit 
cu 14 400 lei pe tonă, iar la la
minate cu 17 100 lei pe tonă.

De asemenea, consumul ener
getic pe unitatea de produs a 
fost redus cu 15 la sută. Cu 
cele mai bune realizări se în
scriu colectivele de oameni ai 
muncii de la întreprinderea de 
utilaj tehnologic, întreprinderea 
de . utilaj metalurgic, întreprin
derea de contactoare Buzău și 
întreprinderea de organe de 
asamblare Rimnicu Sărat (Ste- 
lian Chiper).

TÎRGU MUREȘ: Exportul 
exemplar îndeplinit

Oamenii muncii de la între
prinderea „Electromureș" din 
Tirgu Mureș au obținut, in cele 
10 luni care au trecut din acest 
an, realizări deosebite în între
cerea socialistă ce se desfă
șoară în intimpinarea Confe
rinței Naționale a, partidului. 
Despre una din realizările de 
seamă ale acestui destoinic co
lectiv muncitoresc ne-a vorbit 
inginerul loan Olteanu, directo
rul întreprinderii :

— Situînd în centrul întregii 
noastre activități îndeplinirea 
exemplară a planului la export, 
lucrătorii de Ia „Electromureș" 
raportează că, prin moderniza
rea ritmică a proceselor de 
producție, crearea unor ate
liere și linii tehnologice specia
lizate in producția de export și 
realizarea, pe această bază, a 
unor produse de Înaltă calitate, 
in perioada care a trecut din 
acest an au îndeplinit plaiul 
:a export îi proporție de 107.8 
'a sută. Aceasta msea .mă că, 
in perioada menționată, co'ec- 
.ivui nostru a livrat pe adresa 
oartenerilor externi, in plus 
față de sarcinile de plan pro
duse in valoare de 5,5 milioane 
lei.

De remarcat că, în prezent, 
întreprinderea „Electromureș" 
are pregătită Întreaga . ofertă 
generală de export pentru anul
1988, iar contractele sint in 
mare parte încheiate. (Gheorghe 
Giurgiu). 

o înțelegere superioară, deplină a 
conținutului nou, dinamic pe care 
sarcinile de plan urmează să-l aibă 
în anul viitor. Atît în ce privește 
planificarea, dimensionarea și asigu
rarea condițiilor tehnico-materiale 
necesare realizării sarcinilor, cit și 
perfectarea unor contracte economice 
ferme cu partenerii interni și ex- 
terni. Adunările gererale ale oame1 
nilor muncii se află practic în fața 
unei opțiuni noi : de a dezbate și 
aproba nu numai sarcini de plan fi
zice sau valorice, ci și modul in 
care acestea au sau nu asigurată 
desfacerea, exprimată in contracte, 
pe piață. Este un element funda
mental nou și de ințe’egerea impor
tanței sale de către forurile supre

ADUNĂRILE GENERALE ALE OAMENILOR MUNCII 
-ÎN PLINĂ DESFĂȘURARE

me ale organismelor autoconducerii 
muncitorești, de abordarea lui in 
contextul realizării unei maxime 
utilizări a resurselor, unei înalte efi
ciente economice depinde capacita
tea acestora de a mobiliza efortu
rile tuturor colectivelor de muncă 
spre atingerea acestor obiective pri
mordiale pentru economia noastră.

Ce probleme esențiale, fundamen
tale, se impun a fi dezbătute și so
luționate de actuala rundă a adună
rilor generale ale oamenilor muncii ? 

în primul rînd. este vorba de adop
tarea unor măsuri ferme, clare, care 
să angajeze atît eforturile întreprin
derilor, cit și cele ale centralelor 
industriale, ca titulare de plan, pen
tru realizarea ritmică și integrală a 
producției fizice. Adunările generale 
sînt. în măsură să ceară factorilor 
de răspundere din întreprinderi, 
centrale și ministere să prezinte în 
fața acestora stadiul contractării pro
ducției fizice, atît pe total, cit ș’ pe 
fiecare sortiment in parte, stadiul e- 
laborării programelor de cooperare în 
producție, stadiul asigurării reparti
țiilor de materiale, stadiul contrac
tării producției pentru export. Nu
mai o astfel de abordare a pregătirii 
producției pe anul 1988 — cu fun
damentări precise și realiste — este 
de natură să determine o partici
pare efectivă și eficientă a oamenilor 
muncii, în calitate de proprietari, 
producători și beneficiari, atît la 
gîndirea strategiei pentru anul vi
itor, cît și la adoptarea unor măsuri 
poiitico-organizatorice și tehnico-

CERCETAREA ȘTIINȚIFICA 
UNIVERSITARĂ

— în sprijinul perfecționării vieții 
economico-sociale

Cînd în urmă cu aproape două 
decenii, in climatul de intensă efer
vescență creatoare generat de Con
gresul al IX-lea al partidului, uni
tățile învățămîntului superior româ
nesc dobîndeau un nou statut soțial 
și o nouă perspectivă de afirmare, 
ca urmare a integrării lor intr-un 
sistem unitar de conlucrare activă cu 
cercetarea științifică și cu producția, 
obiectivele statornicite atunci - se 
ridicau pînă la reprimenirea înțe
lesului tradiționalei alma mater în 
lumina noii etape de creație in care 
pătrundea România. Amplitudinea și 
complexitatea programelor de dez
voltare socială, urgența modernizării 
și a perfecționărilor calitative, ne
cesitatea afirmării creatoare a spe
cialiștilor, ca de altminteri a tuturor 
oamenilor muncii, făceau inoperante 
viziunile fragmentariste, rigid com
partimentate, statice, solicitînd în 
schimb din partea întregului învăță- 
mînt superior românesc larga deschi
dere spre viață, spiritul de sinteză, 
modalitatea interdisciplinară și pro
spectivă de soluționare a probleme
lor și o. finalitate adine formativă, 
umanistă. Este firesc deci ca , astăzi 
realizările cele mai de seamă din 
cuprinsul tuturor unităților de invă- 
țămint superior să fie rezultatul con
secvenței în aplicarea acestei stra
tegii, al valorificării marilor resurse 
de conlucrare dintre facultăți și uni
tățile de cercetare și de producție, al 
instituirii unui climat de emulație cu 
efecte binefăcătoare mal cu seamă 
asupra autoperfecționării universi
tare.

Bogate argumente faptice în spri
jinul acestei prime concluzii pot fi 
aduse din orice sector al învățămîn
tului superior. La chemarea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, beneficiind de 
orientări clare, de sprijin și îndru
mări competente din partea to
varășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, cadrele didactice 
universitare. împreună cu studenții, 
s-au implicat tot mai adine în acti
vitatea generală de perfecționare a 
vieții social-economice : au abordat 
cu curaj și competență. în regim de 
contract economic, probleme priori
tare. multe dintre acestea fiind 
înscrise în Programul-directivă de 
cercetare științifică, dezvoltare teh
nologică și introducere a progresului 
tehnic, în perioada 1981—1990 și in 
perspectivă pînă în anul 2 000, 
precum> și în alte programe speciale, 
coordonate de C.N.S.T. și de mi

economice menite, prin profunzimea 
și seriozitatea fundamentării lor să 
prezinte garanția certă că sarcinile 
de plan pe anul viitor vor fi înde
plinite și depășite.

în al doilea rînd. este necesar ca 
adunările generale ale oamenilor 
muncii să adopte in toate sectoarele 
măsuri ferme, hol.ărite pentru înfăp
tuirea programului stabilit in do
meniul producerii energiei. Inter
dependență dintre producția de ener
gie și producția fiecărei ramuri in
dustriale s-ar părea că nu mai tre
buie demonstrată. Și totuși sînt ra
muri întregi. mari consumatoare de 
energie — minieră, petrolieră me
talurgică, constructoare de mașini, 
ca să le numim pe cele mai impor

tante —care. în 
calitate de cola
boratoare la în
făptuirea progra
mului energetic, 
nu participă în
totdeauna cu în
tregul potential, 
creator si produc
tiv. la așezarea 
industriei produ
cătoare de ener

gie electrică pe baze solide. Pen
tru pregătirea producției anu
lui 1988, adunările generale sînt 
chemate să adopte asemenea 
măsuri incit toți factorii care 
sint angajați în înfăptuirea progra
mului energetic să-și facă pe deplin 
datoria, să considere că nu există 
prioritate mai mare decît aceea de a 
crea condiții acestui important sector 
al economiei de a lucra la capacita
tea necesară, pentru a putea satis
face în bune condiții cerințele eco
nomiei naționale.

în al treilea rînd, actualele adu
nări generale sînt chemate să sta
bilească o strategie mai eficientă în 
domeniul exportului. O strategie 
care să aibă în vedere, pe de o par
te. valorificarea superioară a crea
ției. gîndirii tehnice și cercetării ști
ințifice românești. în spiritul orien
tărilor stabilite de conducerea parti
dului în acest domeniu. Pe de altă 
parte, să asigure valorificarea mai 
bună a materiilor prime și a zestrei 
tehnice a industriei românești, pen
tru crearea căreia s-au făcui inves
tiții uriașe. în fiecare întreprindere, 
în fiecare centrală, adunările gene
rale ale oamenilor muncii sint che
mate să adopte asemenea măsuri 
incit — așa cum a cerut tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, la plenara C.C. al 
P.C.R. din 5 octombrie a.c. — pe 
ansamblul industriei activitatea de 
export să reprezinte în anul 1988 cel

(Continuare în pag. a IlI-a)
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nisterele economice ; pe această 
cale îndeosebi s-au obținut, valori 
economice cu o pondere mereu spo
rită în eforturile de autofinanțare a 
învățămîntului ; a sporit potențialul 
național de creație științifico-tehnicâ 
printr-un mare număr de invenții și 
inovații de sorginte universitară și, 
fapt cu deosebire semnificativ, a fost 
mai bine racordat procesul cotidian 
de pregătire a studenților la fluxul 
ideilor novatoare, moderne din gîndi
rea contemporană.

In documentele Congresului al 
XIII-lea al partidului se fundamen
tează ideea că etapa pe care o 
străbatem este etapa dezvoltării in
tensive, etapa muncii creatoare, de 
randament maxim și de inaltă efi
cientă socială, etapa unei noi cali
tăți in toate sectoarele de activitate. 
Este o etapă în care însușirea și 
aplicarea creatoare a celor mai 
înalte cuceriri ale geițiului uman, 
înfăptuirea uriașei revoluții științi- 
fico-tehnice, a noii revoluții agrare 
dăvin linii de forță ale construcției 
socialiste, comandamente prioritare 
cu un înțeles profund și definitoriu 
pentru fiecare unitate de învățămînt, 
pentru fiecare slujitor al școlii de 
toate gradele. Mobilizate de aceste 
idei, instituțiile de invățămînt su
perior și-au organizat în anii din 
urmă mai bine activitatea de cerce
tare. în mare parte pe bază de co
lective mixte, interdisciplinare. for
mate din cadre didactice, cercetători, 
specialiști ai producției și studenți, 
astfel incit în cursul anului 1986, 
bunăoară, ele au contribuit la solu
ționarea unor importante obiective 
din Planul național unic de dezvol
tare economico-socială : 123 obiec
tive in coordonare și 502 obiective în 
colaborare. Ele au participat, de ase
menea. la soluționarea a peste 3 000 
de obiective din planurile ministe
relor economice, centralelor indus
triale. institutelor de cercetare știin
țifică și inginerie tehnologică, între
prinderilor economice și altor organe 
centrale și locale. Iar cele mai multe 
dintre aceste contribuții privesc do
menii de vîrf precum biotehnologie, 
materiale noi, microelectronică, elec- 
tronizare, informatică, automatizări 
complexe, proiectare asistată de 
calculator, roboți — linii flexibile, 
plante medicinale, gospodărirea ape
lor. prognoza învățămintului etc. 
După cum rezultă dintr-o analiză 
efectuată de Ministerul Educației și 

(Continuare in pag. a IV-a)
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a organizațiilor de masă și obștești
Este știut că, pe măsura Înaintă

rii tării noastre pe drumuledificăni 
societății socialiste multilateral dez
voltate. sporește rolul organizațiilor 
de masă și obștești, care — cuprin- 
zînd toate categoriile de cetățeni — 
aduc o contribuție importantă in 
mobilizarea acestora la înfăptuirea 
politicii partidului. Chezășia sigură 
pentru Îndeplinirea neabătută a a- 
cestui rol important o reprezintă 
conducerea organizațiilor de masă 
și obștești de către partid — centrul 
vital, forța politică conducătoare in 
societatea noastră.

în etapa istorică pe care o par
curgem. conducerea de către partid 
a organizațiilor de masă si obștești 
trebuie să aibă — așa cum a subli
niat tovarășul Nicolae Ceausescu în 
repetate rînduri — un caracter po
litic. să asigure implicarea lor direc
tă și activă în mobilizarea si unirea 
tuturor energiilor creatoare ale oa
menilor muncii într-o unică si fun
damentală direcție — îndeplinirea 
planurilor șl programelor de dezvol
tare economico-socială. creșterea ro
lului lor în rezolvarea treburilor ob
ștești corespunzător atribuțiilor ce 
le revin în cadrul sistemului demo
crației noastre muncitorești revolu
ționare.

Obiectivul esențial - realizarea 
producției fizice și a exportului

în județul Covasna. preocuparea 
pentru realizarea ritmică a planu
lui, cu prioritate a producției fizice 
și a celei destinate exportului, este 
evidentă și generală. Organizația ju
dețeană de partid, antrenînd în jurul 
ei toate organizațiile de masă si ob
ștești. desfășoară largi si susținute 
activități politico-organizatorice în 
vederea Îndeplinirii acestui obiectiv 
esențial.

Concentrînd eforturile oamenilor 
muncii asupra sarcinilor indicate 
de conducerea partidului ca priori
tare, județul a reușit să obțină 
rezultate bune in anumite domenii, 
îndeosebi în sectorul extractiv. Pe 
ansamblul industriei județului. în 
nouă luni ale acestui an au fost ob
ținute semnificative sporuri de pro
ducție față de aceeași perioadă a anu
lui trecut. S-au recuperat restanțele 
la producția fizică la 9 produse, iar 
la alte 8 s-au obținut substanțiale 
depășiri. Totuși, în industrie se înre
gistrează nerealizărl la un număr 
de produse, ceea ce înseamnă că în 
aceste ultime două luni ale anului 
eforturile trebuie îndreptate spre re
zolvarea acelor probleme de care de
pinde nemijlocit și decisiv realizarea 
integrală a planului. în structura sor
timentală planificată.

în agricultura județului rezulta
tele sînt bune, dar puteau fi si mai 
bune dacă s-ar fi acționat mai ope
rativ și cu toate forțele umane pen
tru întreținerea exemplară a cultu
rilor și limitarea efectelor nefavo
rabile ale condițiilor climatice. In 
toamnă insă toate lucrările agricole 
au fost de bună calitate și executate 
la timp, pregătindu-se cu temeinicie 
viitorul an agricol.

Se înțelege că atît rezultatele bune, 
cît șl neimpllnirile în realizarea sar
cinilor economice oglindesc, deopo
trivă. modul in care muncesc cu 
oamenii organizațiile de masă și ob
ștești, modul in care acestea sînt 
conduse și îndrumate de către or
ganizațiile de partid.

Cum funcționează un sistem 
bine conceput

Realitatea confirmă, pe zi ce tre
ce. că sistemul organizatoric — ori
ginal — prin care se asigură la noi 
în tară conducerea de către partid 
a organizațiilor de masă și obștești 
este bine conceput, functional si 
eficient. Măsura în care el asigură 
sporirea rolului organizațiilor de 
masă și obștești în condițiile concre
te ale vieții politice si economico- 
sociale depinde exclusiv de modul 
In care este pus in funcțiune.

Sub acest aspect, cum stau lucru
rile în județul Covasna 7 Pentru în
ceput. ne răspunde tovarășa Gizela 
Vlad. secretar pentru probleme or
ganizatorice al comitetului județean 
de partid : „Bineînțeles. îndrumarea 
și controlul activității organizațiilor 
de masă și obștești constituie o 
preocupare sistematică a organiza
ției județene de partid — in ansam
blul acesteia și în cazul fiecărei ve
rigi in parte. Acționăm astfel pen
tru că așa prevede Statutul partidu
lui. pentru a Îndeplini o hotărîre 
specială a Comitetului Politic Exe
cutiv. dar și pentru că realmente 
aceste organizații — cînd sint acti
ve — constituie importanți factori 
mobilizatori al maselor largi de oa
meni ai muncii la realizarea la timp

Negoț" cu cartea?«
„Carte frumoasă, 

cinste cui te-a scris 1“
— iată sintagma de 
gînd și suflet pe care 
o poartă în el orice 
iubitor de literatură, 
parcurgînd cu emoție 
filele unei cărți. E:».e 
normal să-i cinstim pe 
aceia care, prin zile șl 
nopți de creație, ofe
ră cititorilor oglin
da acestei vieți în 
care, nu de puține ori, 
se regăsesc. Și tot fi
resc este să mulțu
mim și acelora care se 
ocupă — pe diferite 
trepte — cu difuzarea 
acestui tezaur națio
nal.

Iată însă că, in a- 
fara circuitului nor
mal al cărții, de la e- 
ditor Ia cititor (libră
rie sau anticariat), în 
Eucurești au apărut
— la început mai ti
mid. apoi într-o pro
liferare vertiginoasă 
și la drumul mare — 
niște indivizi puși pe 
căpătuială pe seama 
cărților, valorificind 
volume diferite la un 

preț exorbitant față 
de costul lor real.

Pe la colturi de 
stradă, prin piețe (Ilie 
Pintllie, Titan), la in
trările în stațiile de 
metrou (Sălăjan, Mi
hai Bravu, Cringași), 
ca să nu mai pome
nim de zona din pre
lungirea Ghencei, 
unde. In zi de dumi
nică, trotuarele sint 
literalmente pavate 
cu cărți de speculă. 
Ce se oferă spre vîn- 
zare 7 Am privit cu 
atenție „inventarul" 
acestor speculanți. 
Iată, la taraba insta
lată in permanență la 
intrarea în stația de 
metrou Sălăjan, în
spre piața Titan, dacă 
foarte rar mai apar 
volume ca : „Cel mai 
iubit dintre pămîntent" 
(500 de lei), „Tăunul" 
(300 de lei), „La Me
deleni" (400 de lei) 
etc., aproape In tota
litate această „litera
tură" este formată din 
cărțulii tipărite cu 
zeci de ani in urmă, 
in diferite colecții de

și în bune condiții a sarcinilor de 
plan, a tuturor obiectivelor dezvol
tării economico-sociale a județului. 
In spiritul indicațiilor precise ce le 
avem în acest sens, la instruirile 
noastre participă si reprezentanții 
sindicatelor. U.T.C.. O.D.U.S., orga
nizațiilor de femei, iar la instruirile 
organizate de acestea sînt prezente 
cadre din aparatul județean de partid 
(fie cele ce răspund direct și per
manent de organizația de masă res
pectivă. fie cele ce răspund de do
meniul la care se referă Instruirea). 
Totodată, colectivele complexe de 
control pe domenii pe care le or
ganizăm au în vedere, ca obiectiv 
important, și modul în care organi
zațiile de partid îndrumă organiza
țiile de masă și obștești. De aseme
nea. periodic analizăm — în ședin
țe de birou sau de secretariat — ac
tivitatea cite unei organizații de 
masă și. desigur, modul în care ea 
este îndrumată. în plus, fiecare co
munist (ales in conducerea acestor 
organizații sau cu sarcini de a le în
druma) prezintă periodic în organi
zația de partid din care face parte 
raportul individual de activitate in 
acest sens“.

Documentarea noastră ulterioară 
(care a cuprins, cum era necesar, 
investigații sl convorbiri în unele 
orașe si comune din județ. într-o 
serie de întreprinderi si instituții) 
a urmărit dacă și pe filieră în jos, 
inclusiv în organizațiile de bază ale 
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partidului, se procedează ca la nivel 
județean.

La Sf. Gheorghe, spre exemplu, 
fiecare secretar al comitetului mu
nicipal de partid răspunde direct si 
permanent de cîte o organizație de 
masă sau obștească. Dar reparti
zarea nu este rigidă fiindcă, dacă la 
o organizație se analizează o pro
blemă (economică, socială sau de 
propagandă etc.), participă în pri
mul rînd secretarul de resort. Pe 
lîngă formele obișnuite — folosite si 
la acest nivel, ca și la nivelul ju
dețean — aici se obișnuiește ca sîm- 
băta. la „operativa" săptămînală. să 
participe și conducerile organizații
lor de masă și obștești care aduc cu 
ele programele de lucru săptăminale 
— programe care (îmbunătățite, 
dacă e cazul) se incorporează în 
programul comitetului municipal de 
partid.

Cele mai multe din cele 32 comi
tete de partid din municipiu se im
plică activ și eficient în conducerea 
și îndrumarea organizațiilor de masă 
și obștești — așa cum am constatat 
și noi la întreprinderea de mașini, 
agregate și subansamble auto 
(I.M.A.S.A.), la întreprinderea de 
țigarete, dar mal cu seamă la între
prinderea textilă „Oltul", unde pre
ședinta comitetului sindicatului. Ana 
Drogdowschi, ne-a prezentat pe larg 
o seamă de acțiuni interesante . si 
folositoare muncitoarelor, inițiate de 
comitetul de partid și organizate, 
sub îndrumarea zilnică a acestuia, 
de comitetul sindicatului împreună 
cu comisia de femei si organizația 
U.T.C. Privitor la îndrumare, ilus
trativ ni s-a părut și faptul că — 
Întrebată de noi pe cine cunoaște 
mai bine din procesul muncii poli
tico-educative. de la comitetul mu
nicipal de partid — președinta co
mitetului sindicatului de la „Oltul" 
ne-a înșiruit pe loc. din memorie, 
pe toți membrii biroului și secreta
riatului ! în schimb. In alte unități 
economice — întreprinderea de apa- 
rataje și motoare electrice (I.A.M.E.) 
sau U.J.C.M. — organizațiile de 
partid pierd din vedere, perioade 
îndelungi, activitatea organizațiilor 
de masă (U.T.C.-ul — în primul 
caz ; sindicatul — in celălalt caz). 
Sesizînd aceste situații necorespun
zătoare, comitetul municipal de 
partid a intervenit. Numai că aceste 
situații nefirești nu sînt singurele 1

îndrumare permanentă, 
control exigent

La întorsura Buzăului am reținut 
numeroase aspecte pozitive, demne 
de consemnat, în legătură cu tema 
ce-o urmăream. Tovarășul Constan
tin Trifan, secretar al comitetului 
orășenesc de partid, exprimă proble
ma într-o ecuație simplă : „Activita
tea de partid + activitatea organi
zațiilor de masă și obștești — re-

aventuri, spionaj sau 
de sport. Mai găsești 
cărți bisericești, cărți 
în limbi străine și re
viste vechi, de toate 
genurile, românești și 
străine — între 70 și 
100 de lei bucata — 
procurate de regulă de 
la responsabilii de to- 
nete pentru recupera
rea maculaturii. Dacă 
toate acestea s-ar vin
de la prețul pe care-1 
au pe copertă (dacă nu 
cumva este șters), ai 
putea crede că este 
de fapt un serviciu 
adus populației care 
nu are timp să vizi
teze librăriile și anti
cariatele. Dar dacă un 
volumaș obscur, care 
a costat cîndva doar 
5 lei. este acum vîn- 
dut la prețul de 50—60 
lei, deci de zece ori 
costul real, îți apare 
imediat în față ade
văratul — și singurul 
— sens al acestei în
deletniciri : specula
cu cartea ! L-am în
trebat pe vînzătorul 
ambulant din stația 

zultatele economice și sociale". Iar la 
acest capitol al finalizării, Intorsura 
Buzăului — oraș în vizibilă înflorire 
economică și edilitară — se prezintă 
cu fruntea sus. Ceea ce înseam
nă implicit că ambii termeni ai 
„ecuației" au valoare ridicată. Ce 
se întreprinde concret ? Analize sis
tematice (pînă acum în anul 1987, 
biroul comitetului orășenesc de 
partid a discutat de două ori acti
vitatea organizațiilor U.T.C., cîte o 
dată munca sindicatelor și a comi
siilor de femei) ; schimburi de expe
riență (chiar și cu alte județe) ; 
cluburi „Femina", „Ziua întreprin
derii", „Tribuna democrației" (șase, 
în acest an) etc. In ultima decadă din 
luna septembrie a fost organizată 
cîte o instruire privind sarcinile 
specifice ale fiecărei organizații — 
U.T.C., sindicat, femei. Se evidenția
ză în muncă organizațiile de masă 
de la întreprinderea de piese pen
tru tractoare, comitetul U.T.C. de la 
cooperativa „Arta populară", comi
siile de femei din cele două cartiere 
și din cele două sate ce aparțin de 
oraș. Faptul ilustrează și grija cu 
care respectivele organizații de partid 
asigură îndrumarea politică și orga
nizatorică necesară. Din păcate, nu 
aceleași aprecieri bune se pot face 
în legătură cu organizația de partid 
de la unitatea forestieră pentru ex
ploatare și transport (U.F.E.T.), care 
nu se interesează deloc de acest as
pect. E drept, in biroul comitetului 

orășenesc de partid a fost analizat 
comitetul de partid de la U.F.E.T., 
dar numai sub aspectul asigurării 
forței de muncă ; or, după cum se 
constată, aici trebuie abordată fron
tal și neîntîrziat însăși problema 
stilului de muncă I

Aspecte interesante, experiențe 
bune am întilnit și în alte localități.

La Zagon am aflat despre o bună 
experiență in folosirea agitatorilor 
membri de partid care acționează în 
rîndurile cetățenilor din organizați
ile de masă și obștești. Dar am se
sizat și o anume situație privind 
cele două cooperative agricole de 
producție : in C.A.P. Păpăuți, și or
ganizația de partid e activă, și re
zultatele economice sînt bune (ca o 
corelare, desigur) ; tn C.A.P. Zagon 
însă, e invers în ambele direcții.

In orașul Covasna ni s-a vorbit 
despre două acțiuni care merită re
levate. Am căutat să aflăm amănun
te pe teren. Intr-adevăr, la fabrica 
de prelucrare a lemnului (cu forță de 
muncă mai mult feminină), stră
duința sindicatului de a se implica 
în asigurarea unor condiții sociale 
specifice, preluată, amplificată și 
sprijinită de organizația orășenească 
de partid, a fost materializată în 82 
de garsoniere, într-o cantină moder
nă, in multe altele. De asemenea, la 
atelierul de biscuiți și paste făinoa
se — unde, la un moment dat, apă
ruseră situații critice tn producție — 
Împreună cu sindicatul și organiza
ția U.T.C. s-a discutat individual cu 
toți cei peste 200 de angajați ; pe 
de o parte, oamenii au fost ascultați 
asupra problemelor lor, pe de altă 
parte, aceștia s-au angajat să mun
cească mai bine, mai spornic, an
gajamente care acum prind viață.

Exemple am mai găsit — și în- 
tr-un sens, și în altul — in mai 
multe localități ale județului Co
vasna. Cunoașterea lor a condus, 
pînă la urmă, la o seamă de con
cluzii.

Cîteva considerații cu caracter 
generalizator

ÎN PRIVINȚA ÎNDRUMĂRII Șl 
CONDUCERII ACTIVțTAȚII SINDI
CATELOR. Sistemul de îndrumare 
și control funcționează în general 
bine, comuniștii care lucrează in 
sindicate (ori se ocupă de îndru
marea lor) străduindu-se să facă din 
adunările de grupă sindicală acele 
„sesiuni deschise și permanente ale 
adunărilor oamenilor muncii", cum a 
indicat nu o dată conducerea parti
dului.

Pornind de la sarcina tor primor
dială — de a mobiliza și sprijini oa
menii muncii în buna desfășurare a 
producției — sindicatele din județul 
Covasna au organizat o seamă de 
acriuni : „Laudă muncii" — manifes
tare politică și culturală ajunsă ia 
ediția a treia; „Cercurile calității", 

de metrou Leontin 
Sălăjan dacă are au
torizație pentru exer
citarea comerțului 
stradal. După ce m-a 
privit foarte mirat 
(nu-i ceruse nimeni 
pînă acum așa ceva) 
m-a apostrofat : dacă

Din nou,
In județul Satu 

Mare, în ultima vre
me s-a îmbunătățit 
apreciabil starea dru
murilor publice. Re
marcabil este faptul 
că, în cadrul lucrări
lor de modernizare, a 
luat și ia o extinde
re din ce în ce mal 
mare inițiativa ame
najării drumurilor cu 
pavele din piatră — 
materiale locale ce în
locuiesc cu succes 
un produs deficitar 
— bitumul. Mai bine 
de jumătate din lun
gimea drumurilor mo
dernizate în ultimii 
doi ani a fost exe
cutată cu pavele ob
ținute prin ciopli
rea pietrei în cariera 
Arșița din comuna 

nu-țî convine prețul, 
nu cumpăra 1

Relatînd acest caz, 
se pune cel puțin o 
întrebare, la care, spe
răm, cei în cauză vor 
da răspuns : de ce or
ganele locale și cele 
de ordine publică trec 
nepăsătoare pe lîngă 

pe drumul
Certeze. Aici, datori
tă solicitărilor tot mai 
mari de pavele pen
tru modernizarea ar
terelor de circulație, 
s-a constituit o pu
ternică formație de 
cioplitori de piatră, 
meserie redescoperi
tă în Oaș, cu o tot 
mai mare căutare 
printre locuitorii din 
zonă.

In prezent, cu pave
lele de la Arșița sînt 
în curs de execuție 
drumul județean Doi
nești—Gherla Mică, 
care va însuma în fi
nal 15 km. drumurile 
județene dintre lo
calitățile Pișcolt șl 
Andrid. Supur și Ho- 
dod. Apa și Medieșu 
Aurit etc. O impor-

„Grupa sindicală — școală a auto- 
conducerii muncitorești" ș.a. De ase
menea, sindicatele se ocupă cu stă
ruință de comisiile inginerilor și teh
nicienilor, de cercurile inventatorilor 
și inovatorilor din întreprinderi. Se 
constată însă că, din cei 680 repre
zentanți ai oamenilor muncii aleși 
în consiliile oamenilor muncii, nu 
toți sînt activi, unii dintre ei făcînd 
doar figurație și nefiind pregătiți să 
prezinte problemele reale și strin
gente ale producției și ale celor pe 
care-i reprezintă în organele de con
ducere colectivă. Și mai criticabilă 
este această pasivitate cînd e vorba 
chiar de președinți de comitete de 
sindicat — care, după cum se știe, 
sînt și președinți ai adunărilor oame
nilor muncii șl vicepreședinți ai 
C.O.M. Așa se prezintă lucrurile în 
unități economice importante cum 
sînt întreprinderea de piese pentru 
tractoare, I.A.M.E. ș.a. în spiritul 
hotărîrii plenarei C.C. al P.C.R. de 
la începutul lunii octombrie, organi
zațiile de partid din întreprinderile 
în cauză, ca și cele de la nivel oră
șenesc sau chiar județean au dato
ria să se ocupe eu exigență de mai 
buna pregătire a acestor reprezen
tanți, astfel încît peste tot ei să fie 
la înălțimea celor de la I.M.A.S.A. și 
întreprinderea de izolatori din Sf. 
Gheorghe sau de la întreprinderea 
minieră Căpeni și întreprinderea 
forestieră de exploatare și transport 
Tîrgu Secuiesc.

ÎN PRIVINȚA ÎNDRUMĂRII ȘI 
CONDUCERII ACTIVITĂȚII OR
GANIZAȚIILOR U.T.C. Tovarășul 
Victor Lăcătușu, secretar al comi
tetului județean al U.T.C., ne mărtu
risea : „Este de un mare ajutor pen
tru noi să beneficiem de faptul că 
unele cadre de partid au lucrat 
cîndva la U.T.C. ; cu sufletul au ră
mas tot tineri și sînt mereu alături 
de noi, ne înțeleg, ne sprijină. De 
altfel, există și o măsură a secre
tariatului comitetului județean de 
partid ca toți activiștii care au avut 
munci de răspundere la U.T.C să 
răspundă acum direct și permanent 
de activitatea utecistă din cîte un 
domeniu".

Organizația județeană a U.T.C. și-a 
depășit substanțial în acest an pla
nul economic, iar mulți uteciști din 
întreprinderi sînt printre primii in 
producție, mai ales la orașe. La 
sate însă există serioase probleme 
în ce privește mobilizarea forței de 
muncă tinere și chiar educarea tine
rilor — fapt care ridică sarcini spo
rite deopotrivă în fața organizațiilor 
U.T.C. și a comitetelor comunale de 
partid. Organizații de partid care se 
ocupă cu multă dragoste și stăruință 
de îndrumarea tinerilor sint în toa
te cele cinci orașe ale județului, la 
întreprinderile „Oltul", I.M.A.S.A., 
I.M. Baraolt, Schela de foraj Ghe- 
lința și in comunele Ozun, Brateș. 
Malnaș ; în schimb, la U.F.E.T. In
torsura Buzăului, la C.P.L. Sf. Gheor
ghe, în comunele Borojneu Mare, 
Moacșa sau Vîlcele, această îndru
mare se lasă cam de mult așteptată.

IN PRIVINȚA ÎNDRUMĂRII ȘI 
CONDUCERII ACTIVITĂȚII CO
MITETELOR ȘI COMISIILOR DE 
FEMEI. Se poate spune că, în ju
dețul Covasna, comisiile de femei 
dovedesc — în muncă și în viața so
cială — un spirit revoluționar chiar 
mai dezvoltat decît uteciștii. Un 
evantai toarte larg de idei, ini
țiative și acțiuni concrete ar pu
tea fi evocat drept argumente 
convingătoare in acest sens. Fapte
le vorbesc in același timp de hăr
nicia și spiritul gospodăresc al 
femeilor, dar și de modul eficient 
în care sînt îndrumate de către or
ganizațiile de partid. Municipiul Sf. 
Gheorghe, orașele Tîrgu Secuiesc, 
întorsura Buzăului și Covasna, co
munele Cernat, Sînzieni, Brateș, Sita 
Buzăului sau Chichiș oferă exemple 
bune din acest punct de vedere. 
Ceea ce nu se poate afirma insă și 
despre comitetele de partid din co
munele Lemnia, Brețcu, Bălani și 
Aita Mare sau din orașul Baraolt 
(unde comitetul orășenesc de partid 
nu sprijină suficient integrarea so
țiilor de mineri in activități econo
mico-sociale).

★
Conchizînd, se poate aprecia că în 

Județul Covasna conducerea și în
drumarea de către partid a organi
zațiilor de masă și obștești funcțio
nează bine la nivel județean și oră
șenesc, dar mai puțin bine la nivelul 
unor comune și unități economice. 
Ceea ce ne determină să credem că, 
pentru ridicarea generală a acestei 
activități, ar putea fi binevenită și 
utilă o eventuală discutare a ei In
tr-o ședință plenară a comitetului 
județean de partid. S-ar putea lua 
astfel măsuri eficiente de generali
zare a experiențelor bune, de elimi
nare a deficiențelor constatate.

Gheorghe MITROI 
Constantin T1MARU 
corespondentul „Scinteii"

aceste vaduri de po
luare morală, de po
luare a peisajului 
străzii și de venituri 
nemuncite pentru spe
culanții cu cartea 7

Geo CIOLCAN
corespondent voluntar

cel bun
tantă lucrare de mo
dernizare cu pavele 
se realizează pe dru
mul județean dintre 
localitățile Tășnad — 
Cig—Craidorolț și va 
permite practic des
chiderea căii pentru 
un intens trafic auto 
între Satu Mare și 
Tășnad pe un traseu 
cu 20 km mai scurt 
decît cel actual.

Iată, așadar, cum 
renașterea unei va
loroase tradiții oferă 
largi posibilități ex
tinderii rapide a lu
crărilor de moderni
zare a drumurilor. Și 
care se recomandă, 
de la sine, și altor 
județe.

Octav GRUMEZA

Intilnirile dintre alegători și candidați

Fermă angajare 
civică, temeinică 

dezbatere gospodărească
HARGHITA .

„Ne vom întrece pe noi înșine"
în comuna harghiteană Sărmaș, 

„la masa rotundă a obștii", cum pot 
fi numite intilnirile electorale, iau 
loc alegători și candidați pentru a 
dezbate sarcinile și obiectivele le
gislaturii viitoare. Oamenii au con
știința faptului că numai de ei de
pinde ca așezarea în care trăiesc și 
muncesc să se înscrie pe mai depar
te în rîndul comunelor fruntașe ale 
țării. Căci dacă în anul 1985 Sărma- 
șul s-a situat pe locul III pe țară in 
întrecerea socialistă dintre consi
liile populare 'comunale, în urmă cu 
cîteva zile i s-a conferit „Ordinul 
Muncii" clasa a Il-a, în aceeași 
competiție, pentru rezultatele obți
nute în dezvoltarea economico-W)- 
cială a localității în anul 1986. La 
intilnirile alegătorilor cu candidații 
de deputați a domnit același spirit 
civic, de competiție gospodărească. 
De unde și convingerea cetățenilor 
că pe raza comunei sînt încă rezer
ve nevalorificate. La întîlnirea cu 
alegătorii circumscripției nr. 3 candi
datul acestora, Vasile Țăran, pri
marul comunei, aprecia : „Estețpne- 
ritul întregii comune pentru rezulta
tele de pînă acum. Sînt cuprinse aici 
strădania gospodarilor de a crește 
mai multe animale, de a livra statu
lui mai multe produse, depășindu-ne 
prevederile de plan, efortul munci
torilor de la Secția de cherestea

„De munca unită a întregului popor, a 
depind înflorirea necontenită, multilaterală a

I 
L.

tuturor fiilor patriei 
țării, creșterea bună

stării tuturor cetățenilor României socialiste! Realizarea exem
plară a programelor de dezvoltare economică și socială a țării con
stituie o îndatorire de înaltă răspundere a fiecărui om al muncii, a 
fiecărui colectiv! Aceasta este singura cale de sporire continuă a 
avuției naționale, de ridicare a nivelului de trai, material și spiri
tual al tuturor membrilor societății!”

(Din Apelul Frontului Democrafei și Unității Socialiste)

TELEORMAN

Experiența bună — susținut generalizată
Timpul trecut de la precedentele 

alegeri de deputați a fost un timp al 
faptelor concrete, al implinirilor și 
în comuna teleormăneană Poroschia. 
Prin acțiunile întreprinse pentru 
punerea în valoare a pămintului. 
producția globală a cooperativei 
agricole din localitate a crescut cu 
peste 25 la sută. Această perioadă a 
însemnat, de asemenea, construirea 
a noi case, extinderea școlii cu încă 
4 săli de clasă, realizarea unei noi 
grădinițe pentru copiii comunei, re
novarea căminului cultural, deschi
derea a noi unități prestatoare de 
servicii, amenajarea unei sere den- 
drologice, modernizarea a 6 kilome
tri de drum, redarea în circuitul a- 
gricol a 10 hectare — și altele, și al
tele. Valoarea lucrărilor edilitar-gos- 
podărești efectuate cu contribuția 
cetățenilor se ridică la aproape 20 
milioane lei.

„Toate acestea trebuie să consti
tuie un îndemn pentru rezultate și 
mai bune, pentru producții si mai 
mari pe terenurile cooperativei a- 
grlcole. pentru o participare mai 
susținută a tuturor cooperatorilor, a 
tuturor locuitorilor satului la mun
cile cîmpului. principala bogăție si 
sursă de venit a satului" — au ținut 
să precizeze alegătorii și candidații 
F.D.U.S. din circumscripția electora
lă nr. 10 — Iordan Ploieșteanu, Paul 
Bogdan și Victor Preda, toți trei ță

Localitățile țârii la bilanț de legislatură
Bijuterii arhitecturale la Băile Felix
Sîntem cu toții mar

torii înnoirilor pe care 
le cunoaște tara în 
epoca deschisă de cel 
de-al IX-lea Congres 
al partidului. Din ima
ginația îndrăzneață a 
celor de la planșetă si 
cu brațul vînios al 
constructorilor se nasc 
li de zi noi bijuterii 
arhitecturale care îm
podobesc satele si ora
șele țării. Astfel, și in 
județul nostru. Bihor, 
adevărate salbe de 
blocuri pot fi întîlnite 
deopotrivă în Nojorid, 
Salonta. Oradea. Aleșd, 
Marghita, Beius, Nu
cet. la Stlna de Vale 
sau Băile Felix.

Din multitudinea 
construcțiilor date in 
folosință as dori să 
prezint doar două 
imagini ale stațiunii 
de odihnă Băile Felix. 
Mai intii, Casa de o- 
dihnă și tratament a 
sindicatelor '„Felix 2“ 
(fotografia t), dată tn 
folosință in vara anu
lui trecut. Localul de 
sănătate dispune de o 
clădire modernă, spa
țioasă. care asigură 
condiții deosebite de 
confort si cazare pen
tru 1050 de oaspeți. 
Astfel. Complexul de 
odihnă și tratament al 
sindicatelor ..Felix 1“ 
și ..Felix 2“ poate găz
dui confortabil un nu
măr de 2 600 de oas
peți pe serie.

Cealaltă imagine re
prezintă noul complex 
cultural, care dispune 
de o sală de spectaco- 
le-clnematograf. cu 
scenă și cabine, și o 
sală pentru discotecă, 
construit tot anul tre
cut (fotografia 2). Pe 
lîngă spectacole, vizio
nări de filme, audi
ții muzicale, oamenii

Hodoșa de a spori producția plani
ficată. ca și hotărîrea brigăzii geo
logice Sărmaș-Jolotca de a-și înde
plini exemplar sarcinile la toate ca
tegoriile de lucrări miniere și de 
prospecțiuni. Dar toate acestea în
seamnă o treaptă, nu un plafon dea
supra căruia nu putem să ne ri
dicăm. A menține la același nivel, 
ca în anul trecut, producția, efec
tivele de animale, livrările de pro
duse înseamnă a staționa, a bate 
pasul pe loc. Or, asta nu e în firea 
sărmășenilor".

Au întărit opinia candidatului lor 
alegătorii Trifon Țepeluș, Teoder 
Baciu. Petru Veșloban, gospodari de 
frunte ai satului : „Fiecare dispu
nem de teren arabil și finețe, dar nu 
toți dăm dovadă de chibzuință în 
folosirea lor. Mai sint cetățeni care 
seamănă, dar nu prea culeg. Pentru 
că nu muncesc cum se cere azi. Pă- 
mîntul este o avuție națională și 
nimănui nu-i este permis să-l sără
cească prin nemuncă".

Sau, spunea candidata Elisabeta 
Marcu, în fața alegătorilor din cir
cumscripția electorală nr. 2 : „Co
muna dispune de resurse materiale 
încă nevalorificate corespunzător. E 
drept, ne-am făcut planul la activi
tățile de industrie mică, la prestări 
de servicii, dar mai avem de lucru 
in privința calității. Ne autofinan- 

rani cooperatori, cunoscuțl atît pen
tru hărnicia lor în fermele vegetale, 
cît și pentru activitatea desfășurată 
pe tărîm obștesc.

„Parcă-ți crește inima cînd vezi 
cîte lucruri bune s-au făcut în co
muna noastră — spunea alegătorul 
Iulian Mareș. Spiritul gospodăresc 
care se reflectă la tot pasul. în fie
care curte, ar trebui să se extindă 
mai mult și pe terenurile coopera
tivei agricole de producție. Pentru 
că. iată. în acest an producțiile nu 
au crescut așa ca în cei precedenti. 
iar acum, cînd pe cîmp mai avem 
roade de strîns. cînd trebuie adunați 
toți cocenii și duși în zootehnie, mai 
sînt unii, ce-i drept puțini la număr, 
care au cam uitat unde este cîmpul. 
Or. gospodarul adevărat se cunoaște 
atît prin ceea ce face in propria-i 
curte, cit și prin participarea activă 
la rezolvarea problemelor de interes 
general".

Anghel Maria și Gheorghe Țucă 
au adus In discuție unele aspecte 
privind creșterea contribuției comu
nei la constituirea fondului centrali
zat al statului : punerea în valoare 
a fiecărei palme de pămint. elimi
narea excesului de apă de pe unele 
terenuri, organizarea pășunatulul 
animalelor etc. „Am înregistrat, in
tr-adevăr. o serie de realizări. Dar 
nu ne putem declara mulțumiți, nu 
putem spune că ne-am achitat în 

muncii veniți la trata
ment pot participa la 
jocuri de club, jocuri 
mecanice etc.

Așadar, două noi 
edificii din bilanțul 
bogat al legislaturii ce 
se încheie.

Moise Ovldlu 
DAN
învățător 

țăm. desigur, dar putem obține be
neficii și mai mari. Am putut ridica 
din venituri proprii un dispensar 
medical modern și lista obiectivelor 
ce le putem construi abia incepe".

„Dar și ceea ce am făcut trebuie 
păstrat. îngrijit gospodărește — reia 
ideea alegătoarea Aurelia Coșarcă. 
Avem în centrul comunei două 
blocuri de locuințe și în construcție 
încă unul. Cu cele din satul Hodoșa 
de lîngă fabrica de cherestea nu
mărul apartamentelor din Sărmaș 
este de 90, iar la anul vor fi 140. Sîn- 
tem o comună cu fața spre oraș, nu
mai că trebuie să facem mai multă 
ordine in jurul blocurilor, să ame
najăm spațiile verzi, să facem ron
duri și alei".

Cuvîntul „trebuie" l-au folosit și 
alegătorul Ion Butiurcă din circum
scripția nr. 16 in legătură cu ame
najarea drumuri’or comunale, și A- 
lexandrina Mîndru, și Victoria Urzi
că, vorbind de „buna gospodărire în 
ograda proprie".

Da, cuvîntul „trebuie" este la săr- 
mășeni un cuvînt-angajament. o for
mă de exprimare a implicării 
profunde a fiecăruia în viata obștii, 
a înaltei responsabilități civice față 
de dezvoltarea comunei lor.

Nicolae ȘANDRXJ
corespondentul „Scinteii*
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Întregime de obligațiile pe care ni 
le-am asumat. Trebuie să facem tot 
ce ne stă in putință pentru a face 
din comuna noastră o localitate re
prezentativă și în privința contrac
tărilor și livrărilor de produse a- 
gricole la fondul de stat". Si se cu
vine subliniat că aceste gînduri au 
revenit, ca un laitmotiv, și în cuvin- 
tul celorlalți participant! la dezba
teri.

Intr-un climat deschis, democra
tic de lucru, dialogul a prilejuit for
mularea a numeroase propuneri, an
gajamente și inițiative. Apreciind 
eforturile care s-au depus și se de
pun pentru creșterea calității vieții. 
Dumitra Chiran și Gheorghe Scoica- 
ru s-au referit la necesitatea diver
sificării prestațiilor de servicii că
tre populație, completării rețelei co
merciale cu noi unități, reparării 
unor străzi. îmbunătățirii colectării 
materialelor refolosibile in vederea 
reintroducerii lor în circuitul pro
ductiv.

Se poate aprecia că întîlnirea a 
scos In evidentă spiritul civic al ce
tățenilor. care și-au exprimat hotă
rîrea fermă de a sprijini activitatea 
viitorului deputat, de a-și spori con
tribuția Ia dezvoltarea economico- 
socială a comunei în care trăiesc și 
muncesc.

Stan ȘTEFAN
corespondentul „Scinteii*

Mai frumos, 
mai bine gospodărit

De la un an la altul, peisajul 
urbanistic al orașului Huși se 
transformă văzînd cu ochii. Ultimii 
ani au constituit și pentru acest 
oraș o perioadă de realizări fără 
precedent în edificarea industrială 
și urbanistică.

— Orașul s-a dezvoltat puter
nic datorită, desigur, unui în
semnat volum de investiții alocate, 
dar și participării entuziaste a ce
tățenilor la activitatea de bună gos
podărire și înfrumusețare. Bilanțul 
realizărilor din actuala legislatură 
este semnificativ : concomitent cu 
creșterea puterii economice s-au 
construit și dat în folosință aproa
pe 1 000 apartamente, magazine de 
produse industriale și alimentare 
insumind 5 200 metri pătrați, a 
fost racordată la circuitul telefo
nic automat o nouă centrală de 
mare capacitate, care a dus la du
blarea numărului abonaților. Cu 
participarea cetățenilor, a fost mo
dernizată piața agroalimentară a 
orașului și a fost extins parcul de 
cultură și odihnă „1 Mai", au fost 
asfaltate 148 000 metri pătrați 
străzi și trotuare, s-au extins zo
nele verzi. în acest an s-au efectuat 
lucrări de bună gospodărire și în
frumusețare în valoare de peste 
92 milioane lei, lndep!inindu-se 
astfel încă de pe acum sarcinile și 
angajamentele pe întreg anul 1987.

Petru NVruiA 
corespondentul „Scinteii"
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întreprinderea de anvelope din 
Luduș realizează produse de mare 
importanță pentru economie. Să 
amintim că este singura furnizoare 
din țară de anvelope și camere de 
biciclete sau că produce anvelope și 
camere moto de toate dimensiunile. 
Dar. pentru a intregi profilul acestei 
unități, se cuvine să spunem că aici 
se reșapează anual peste 100 000 an
velope, că se produc o serie de uti
laje pentru industria chimică (prese, 
vaițuri etc.), piese de schimb pen
tru chimie și metalurgie, benzi trans
portoare, plăci tehnice din cauciuc, 
plasturi, soluții de lipit, amestecuri 
și alte produse de care beneficiază 
un foarte mare număr de unități 
economice.

In pofida acestei diversități de 
produse, care creează destule proble
me. unitatea din Luduș a incheiat 
cele 10 luni din acest an cu un 
bilanț rodnic. Bunăoară, colectivul 
de aici a realizat, in plus față de 
sarcinile de plan, o producție-marfă 
in valoare de 2,2 milioane lei, iar 
producția destinată fondului pieței a 
înregistrat o depășire de 4,8 milioane 
lei. Totodată, în perioada menționa
tă. unitatea a produs suplimentar 
piese de schimb în valoare de 31.2 
milioane lei, concretizată în 13 592 
bucăți anvelope reșapate, 24 tone 
produse tehnice din cauciuc, impor
tante depășiri înregistrîndu-se și la 
celelalte produse urmărite prin plan. 
Aceste rezultate arată, între altele, 
că, exceptînd producția de anvelope 
— unde, din cauza lipsei de comenzi 
la nivelul capacităților, de producție, 
planul nu a fost realizat integral — 
colectivul de aici a găsit și aplicat 
cele mai eficiente soluții pentru 
buna desfășurare a activității pro
ductive. O altă constatare : avînd 
an de an încheiate contracte cu 
beneficiari cerți, între care Combi
natul de utilaj greu Galați și între
prinderea „Unirea" din Cluj-Napoca, 
fabrica din Luduș nu are în stoc, 
la această dată, nici un produs 
finit, livrarea decurgînd conform

ORDINE Șl DISCIPLINĂ
pentru finalizarea investițiilor

Ca să termine, constructorul mal 
trebuie să pună acoperișul, să ridice 
toate zidurile și să fixeze geamu
rile. Iar la urmă, să monteze ușile.

...Plouă. Sintem la cota 8. în 
stingă sînt turbinele. Pe anumite 
porțiuni au ruginit. Continuă să 
plouă. Pe pereți curge apa. Pe 
maistrul Gheorghe Pană îl așteptăm 
cam 20 de minute. Nu prea are ce 
să ne spună: „Așa este, curge apa 
înăuntru". Apare și reprezentantul 
beneficiarului, subinginerul Gheor
ghe Tonciu. își șterge pantofii de 
noroi. De altfel, nici unul dintre noi 
nu are cizme de cauciuc. Dumitru 
Agapie vorbește mai mult pentru 
el : „Și dacă ar fi numai turbinele... 
Aici, la oentrala de suflante din 
cadrul Combinatului siderurgic din 
Călărași, nimic nu ar» fi trebuit 
montat pînă n-ar fi fost finalizată 
construcția halei". Dumitru Agapie 
este macaragiu. A lucrat la nume
roase investiții. „Construcția la 
acest obiectiv nu diferă mult de 
aceea pe care am găsit-o în urmă 
cu trei ani. cînd.am venit pe acest 
șantier. După ce o să termine con
structorul va trebui, din cauza rugi
nii, să demontăm și să curățăm 
totul" — spune el. cuvintele avînd 
multă amărăciune în ele. Construc
torul este întreprinderea antrepriza 
de construcții siderurgice din Călă
rași. Mentorul : brigada complexă 
nr. 6 a întreprinderii de construcții- 
montaj și reparații centrale termice 
din București. In lipsa constructo
rului. stăm de vorbă cu ing. Gheor
ghe Ostafi, șeful brigăzii de montori:

— Centrala de suflante, unde ne 
găsim acum, este un obiectiv im
portant pentru pornirea furnalului 
nr. 1 de la Călărași. Lucrînd în 
condiții grele. în paralel cu execuția 
construcției, am reușit pină în acest 
moment să finalizăm lucrările la 
primele trei cazane tehnologice de 
cite 50 tone abur pe oră, urmînd ca 
pină la sfirșitul anului să definiti
văm și lucrările de la cazanele 
4 și 5. De asemenea, am montat 
două turbine de 7,2 MW. în clipa 
de față ne concentrăm eforturile 
pentru executarea lucrărilor aferen
te instalațiilor termomecanice. pre
cum și a altor lucrări anexe, la 
care ne aflăm într-o ușoară întîr- 
ziere. De altfel, dacă am fi așteptat 
constructorul am fi ieșit cu totul 
din grafic...

— Și totuși, cu cîți oameni lucrați 
acum la montaj 1 — îl întrebăm pe 
maistrul principal Constantin Neagu.

— Cu 42 de sudori și lăcătuși.
Ce reprezintă această cifră 7 Evi

dent, față de importanța aeestui 
obiectiv. forțele cu care lucrează 
montorul, dar mai ales constructo
rul sint nepermis de reduse. Și încă 
o precizare : în ziua următoare celei 
în care am făcut această documen
tare. constructorul avea fixat ulti
mul termen de încheiere a lucrări
lor. Ultimul dintr-o lungă serie de 
termene amînate. O serie cu totul 
și cu totul neonorantă pentru con
structor. cu atît mai mult cu cit 
termenul re-reeșalonat de punere 
în funcțiune a acestui obiectiv este 
foarte apropiat. Care este poziția 
beneficiarului 7 Discutăm cu tova
rășul Gheorghe Pirvan. inginer-șef 
cu investițiile în cadrul combina
tului :

— Desigur, lucrările de construc
ție sint departe de a fi încheiate. 
Constructorii Antreprizei nr. 1 din 
Călărași mai eu de „încheiat" clă
direa. de terminat anexa industrială, 
pe jumătate începută, de efectuat 
unele finisaje. Toate acestea numai 

graficelor șl contractelor încheiate. 
Aceasta oferă garanții certe că, și in 
perioada care a mai rămas din acest 
an, colectivul de muncă de aici își 
va onora exemplar contractele în
cheiate.

Care este suportul acestor reali
zări ? Ce acțiuni au fost inițiate în 
acest an pentru realizarea ritmică 
a producției fizice la fiecare sorti
ment 7

— Din propria noastră experiență 
— ne spune ' inginerul loan Borda, 
directorul fabricii — ne-am convins 
de un lucru esențial. Oricît de mobi

însemnări de la întreprinderea 
de anvelope din Luduș

lizatoare ar fi sarcinile de plan șl 
oricit de mare ar fi nomenclatorul 
de produse, o activitate economică 
eficientă este de neconceput fără o 
preocupare statornică pentru moder
nizarea continuă a producției, apro
vizionarea în timp util cu materii 
prime și materiale și, nu în ultimul 
rind. încheierea contractelpr la ni
velul producției planificate.

Această preocupare — prezentă, 
în fapt. Ia scara întregii economii — 
este evidentă pretutindeni în uni
tatea din Luduș, fie că este vorba 
de secțiile de metal, chimie, velo sau 
de atelierele de prelucrări mecanice, 
de reșapare, confecții ori cele de 
dozare-amestecare. Dar să ne oprim 
asupra cîtorva fapte care dau dimen
siunea materială a acestui efort 
colectiv, care la ora actuală se în
dreaptă cu precădere spre pregăti
rea producției anului viitor.

Față de acest an. in 1988 valoarea 
producției industriale urmează să 
crească, pe aceleași capacități, cu 56 
milioane lei. Pentru a asigura reali
zarea acesteia. colectivul de aici, 
care are numai în sectorul de cerce- 

aici, la centrala de suflante. La 
centrala electrotermică de recupe
rare este și mai mult de lucru. Con
structorul s-a plîns de lipsa forței 
de muncă, dar, chiar și in acest al 
doisprezecelea ceas, există posibili
tatea ca. printr-o concentrare a for
țelor, lucrările să se execute în 
grafic.

Și totuși, mai rămîne o problemă 
deloc minoră. Pe lingă cele două 
turbine, la centrala suflante mai 
trebuie montate trei turbosuflante. 
Iată însă că pînă la această dată 
turbosuflanta.. nu este omologată. 
Mai exact, ultima concluzie la care 
au ajuns proiectantul (Institutul de 
cercetare științifică și inginerie teh
nologică echipamente energetice), 
producătorul (întreprinderea de ma
șini grele din București), beneficia
rul (C. S. Galați) o găsim scrisă 
negru pe alb într-o adresă trimisă 
Combinatului siderurgic din Călă
rași : „în urma funcționării in pro
be se poate considera turbosuflanta 
ca rezervă, dar nu prezintă sigu-

Pe șantierul 
Combinatului 

siderurgic 
Călărași

ranță în exploatare pe furnal". Așa
dar. pe șantier se pune problema 
montării turbosuflantelor, iar aces
tea nici măcar nu sint omologate.

...Continuă să plouă. Ne deplasăm 
spre centrala de recuperare, obiectiv 
esențial pentru termoficarea muni
cipiului Călărași. Nici aici nu găsim 
o activitate intensă de lucru, așa 
cum o impune importanța obiecti
vului. Sint mari rămineri in urmă. 
Mult de lucru mal au atît construc
torul, cit și montorul. E drept, lip
sesc unele subansamble și utilaje, 
dar activitatea este oricum necores
punzătoare. Intre utilajele așteptate 
de foarte mult timp — peste doi ani 
— boilerul de la sala caZanelor de 
apă fierbinte, de care depinde în
călzirea orașului și care figura și 
în planul pe anul trecut, nu a fost 
nici pină acum livrat de întreprin
derea de utilaj chimic Ploiești. 
Aflăm că furnizorul s-a angajat să 
finalizeze cit mai repede utilajul. 
Dar aceasta Înseamnă in cel mai 
fericit caz circa .90 de zile. Or, 
esențial pentru beneficiar este ca 
boilerul să fie montat cit mai re
pede. In felul acesta s-ar utiliza 
mai bine o serie de resurse recupe
rabile, care acum se pierd. în lipsa 
boilerului, pentru a se asigura 
furnizarea agentului termic necesar 
orașului se intenționează pornirea 
unui cazan de 100 Gcal pe oră. 
Acum, toate eforturile constructo
rului și montorului sint concentrate 
în rezolvarea acestei probleme. 
Montorii lucrează cu toate forțele 
la rețelele termouzinale și Ia insta
lațiile termomecanice de la cazanele 
de apă fierbinte.

Ce se mai poate spune despre 
acest obiectiv 7 Lucrările au fost 
mult timp neglijate. Nici acum, cînd 
sezonul rece bate Ia ușă. nu se lu
crează din plin. Cel mai elocvent 
exemplu : pe timpul documentării 
nu am întîlnit ne șantier nici un 
muncitor. Nici din partea construc
torului. nici din partea montorului.

Ne-am referit mai ne larg Ia aces
te două obiective de investiții din 
cadrul Combinatului siderurgic Că

tare-proiectare peste 50 de ingineri 
și alți specialiști, a acționat, cu deo
sebire, in direcția modernizării _u 
forțe proprii a unor utilaje și pro
cese de producție și creșterii. pe 
această bază, a productivității mun
cii. Bunăoară, în sfera producției de 
camere și anvelope (sector de bază 
al fabricii), specialiștii au realizat 
recent, pe mașinile existente, o 
ingenioasă modificare a sistemului 
de diafragme, prin care numărul 
ciclurilor de vulcanizare crește — pe 
o singură diafragmă — de la 40—50 
in trecut la aproape 400 cicluri în 

prezent. Eficiența acestei măsuri — 
brevetată ca invenție — constă in 
diminuarea consumului de amestec 
butilic (din care se produc diafrag
mele) cu circa 50 la sută, creșterea 
producției cu peste 30 la sută, in 
timp ce calitatea produselor s-a Îm
bunătățit și ea substanțial.

Rămînînd în domeniul producției 
de cauciuc și anvelope, care repre
zintă de fapt profilul de bază al uni
tății, se impune să evidențiem și un 
alt aspect : cel al modernizării con
tinue a S.D.V.-urilor utilizate la cele 
40 de prese destinate realizării anve
lopelor de biciclete. Scopul urmărit 7 
înlocuirea S.D.V.-urilor și a matri
țelor vechi cu care s-a pornit inițial 
la drum, șl care pe parcurs nu a.i 
mal „răspuns" sarcinilor de creștere 
a productivității muncii, cu altele 
noi. modernizate. Proiectarea și 
executarea lor (exclusiv de către 
specialiștii unității) au avut drept 
scop diminuarea accentuată a pro
centului de rebuturi și creșterea ca
lității anvelopelor. „în acest scop — 
ne-a precizat Ioan Țărcuș, inginer e- 
lectromeeanic in automatizări — am 

lărași dintr-un singur motiv ; amln- 
doua recuperează resurse energetice 
refolosibile, amîndouă trebuie să 
producă energie. Din acest punct de 
vedere. aceste două investiții sint 
acum cele mai importante. In cadrul 
combinatului din Călărași mai sint 
insă, in diverse stadii de execuție, 
și alte lucrări de investiții, deose
bit de importante pentru economia 
națională. Despre toate acestea am 
discutat in amănunt cu responsa
bilul cu probleme de investiții din 
combinat, inginerul-șef Gheorghe 
Pîrvan :

— Sintem mult rămași în urmă la 
mai toate investițiile. Restante sint 
la gospodăria de materii prime, oțe- 
lăria cu convertizoare. la furnal, la 
uzina de aglomerare. Cauzele 7 
Lipsa de forță de muncă și lipsa 
unor utilaje conducătoare. Facem 
eforturi deosebite ca pină la sfîrși- 
tul anului să începem probele me
canice Ia aglomerare. Pentru aceas
ta însă trebuie neapărat să primim 
motoarele de 5 MW — 10 kV. care 
acționează exhaustoarele de la elec- 
trofiltre și pe care întreprinderea 
constructoare de mașini Reșița încă 
nu ni le-a livrat. La furnal vom 
incepe zidirea. De asemenea, multe 
probleme avem la laminorul de pro
file grele și șine. Așteptăm motoa
rele de la I.C.M. Reșița — furnizorul 
ni le-a promis în luna noiembrie. 
Alt necaz 7 Cu toate că avem cajele, 
nu putem incepe probele deoarece 
nu am primit manipulatoarele exe
cutate de întreprinderea „23 August" 
din București și Întreprinderea me
talurgică din Buzău. Și exemplele 
pot continua. De fapt, dacă doriți, vă 
pot oferi o listă întreagă cu 
subansamble și utilaje care nu au 
sosit pe șantier și care practic ne 
țin în loc. Cine se face vinovat de 
această stare de lucruri 7

— Noi toți, ne răspunde ingifierul- 
șef. Adică beneficiarul, construc
torii. montorii. dar și furnizorii de 
utilaje. Cert este că mult timp lu
crurile nu mai pot merge așa. Ori 
lucrăm cu toții bine. ori... Ceea ce 
ai giridit astăzi și n-ai făcut miine, 
imediat. inseamnă practic un pas 
pierdut. Dar se poate și altfel. Vreți 
un exemplu 7 Uzina cocsochimică. 
Acum se produce cocs la Călărași. 
Știam că țara are nevoie de cocs și 
ne-am mobilizat cu toții atenția 
asupra acestui obiectiv. Așa că am 
ciștigat acel pas de care vă vor
beam. Știm însă că țara are nevoie 
și de oțel, de cit mai mult oțel, că 
se așteaptă de la noi aproape două 
milioane tone de oțel anual. Dar, 
pină cînd să atingem aoest obiectiv 
trebuie să ciștigăm încă multi pași.

Frumoase cuvinte. Ne revine in 
minte un cuvint : oțel. Și o cifră : 
2 000 000 tone. Iar pentru realizarea 
acestej producții nici un efort nu 
este prea mare, nici o investiție de 
pe șantier nu este neimportantă. 
Dimpotrivă, toate, dar absolut toate 
sînt la fel de importante. Pentru că, 
se știe, cele două milioane tone de 
oțel se vor putea produce numai 
atunci cînd toate lucrările vor fi 
finalizate și se va lucra la capaci
tatea proiectată. Aceste imperative 
trebuie să-i călăuzească permanent, 
zi de zi, în activitatea tor atit pe 
constructori si pe montori. cit și pe 
furnizorii de utilaje, care. în cel 
mai scurt timp, au datoria să fina
lizeze si să Dună in funcțiune toate 
capacitățile din cadrul Combinatului 
siderurgic din Călărași.

Gheorghe IONIȚA 
Ștefan C1OCH1NARU 
Virgil MIHAILOVICI 

modificat sistemul de acționare a 
diafragmei, îmbunătățind sistemul 
de etanșare, ceea ce a avut drept 
consecință reducerea intreruperilor 
care apăreau in procesul de produc
ție cu peste 12 la sută pe fiecare 
schimb". Totodată, așa cum au sub
liniat și alți specialiști, prin modi
ficarea formei și dimensiunilor dia
fragmei folosite la vulcanizare, pro
centul de rebuturi s-a diminuat 
substanțial, ceea ce echivalează in- 
tr-ufi an. numai la această operație, 
cu o economie de materii prime ne
cesare pentru producția a 30 de zile. 
Totodată, în vederea creșterii pro
ducției anului viitor, în condițiile 
diminuării continue a consumului de 
materii prime de bază; reținem, de 
asemenea, realizarea și punerea in 
funcțiune a unor mori de măcinat 
deșeuri din cauciuc (circa 30 tone pe 
an). Calculele specialiștilor arată că. 
numai, pe această bază, se va realiza 
o producție suplimentară în valoare 
de 5,5 milioane lei.

Bineînțeles, dind aceste exemple 
dintr-un sector prioritar al unității, 
nu inseamnă deloc că celelalte secții 
de fabricație au fost neglijate. Dim
potrivă, prin felul în care s-a acțio
nat și în secția articole tehnice din 
cauciuc, la reșaparea anvelopelor 
etc., realizările de pină acum consti
tuie o garanție că producția anului 
1988 va debuta sub cele mai bune 
auspicii. Demn de relevat este însă 
că aceste acțiuni — organizate in 
vederea derulării optime a producției 
din acest an și din 1988 — au mers 
mină în mină cu cele vizînd apro
vizionarea în timp util cu materii 
prime și Încheierea din vreme a con
tractelor de desfacere a producției. 
„La această dată — ne spune eco
nomistul Dinu Anichiti, șeful birou
lui plan — unitatea noastră are con
tractată peste 90 la sută din pro
ducția planificată în anul 1988. iar 
restul de pină la 10 la sută, destina
tă fondului pieței, este in curs de 
perfectare. O atenție deosebită am 
acordat, de asemenea, încheierii con
tractelor de export cu firme din țări 
ea Anglia, Elveția. Ghana, Italia, 
Egipt — unde produsele noastre se 
bucură în ultimii ani de o largă 
apreciere". Totodată, adăugăm noi, 
în prezent, în urma intervențiilor 
operative pe lingă furnizorii de ma
teriale, unitatea are practic perfec
tate toate formele necesare pentru 
asigurarea materiilor prime și ma
terialelor stabilite prin planul de 
aprovizionare.' Un alt amănunt : în- 
trucit în 1988 fabrica din Luduș va 
asimila o serie de produse noi, cum 
sint valțurile de laborator, matrițele 
pentru toate tipurile de anvelope, 
camerele velo și anvelopele moto, 
pregătirea tor de fabricație a fost 
practic încheiată, iar pentru o serie 
de repere care se vor realiza prin 
turnări de precizie colaborarea cu 
unele unități economice din județ a 
fost perfectată.

Rezultatele obținute. precum și 
măsurile luate atestă că pentru pe
rioada care a mai rămas din acest 
an. cit și pentru 1988, colectivul 
Fabricii de anvelope din Luduș și-a 
asigurat condiții certe pentru înde
plinirea exemplară a producției fiz.ee 
la fiecare sortiment.

Gheorghe GIURGIU
corespondentul „Scinteii"

ALEXANDRIA : O nouă 
capacitate de producție

La întreprinderea de rulmenți 
din municipiul Alexandria a 
fost pusă in funcțiune o nouă 
capacitate de producție. Aici se 
fabrică rulmenți destinați atit 
beneficiarilor din țară, cit și 
partenerilor externi. Tipurile și 
variantele de rulmenți realizate 
pe noile linii tehnologice se 
remarcă prin gradul înalt de 
prelucrare și fiabilitate sporită. 
In prezent, pe baza unor pro
grame de măsuri tehnico-orga- 
nizatorice. constructorii și mon
torii de utilaje, împreună cu 
formații de muncitori și specia
liști din cadrul întreprinderii 
beneficiare, acționează pentru 
finalizarea lucrărilor la noi 
obiective de investiții prevăzută 
in programul de dezvoltare a 
acestei moderne unități a in
dustriei noastre constructoare 
de mașini. (Stan Ștefan).

Democrația muncitorească, democrația faptei
(Urmare din pag. I) 

puțin 40 la sută din totalul produc
ției.

Evident, in programul unitar se 
adoptă măsurile necesare pentru 
fundamentarea tuturor indicatorilor 
de plan pe anul 1988. Adunările ge
nerale au menirea de a asigura ca, 
in capitole distincte, temeinic fun
damentate, să fie abordate proble
mele creșterii mai accentuate a pro
ductivității muncii, îmbunătățirii ni
velului tehnic și calitativ al produ
selor, creșterii gradului dc competi
tivitate. valorificării superioare a 
materiilor prime, materialelor, com
bustibililor și energiei, incadrării in 
normele de consum planificate, redu
cerii continue a cheltuielilor de pro
ducție, aplicării ferme a noilor nor
mative economico-financiare ș.a.

Conținutul nou al problemelor ce 
se cer rezolvate pentru pregătirea 
anului 1988 — in primul rind prin 
corelarea planului cu volumul con
tractelor economice — solicită din 
partea reprezentanților ministerelor 
și centralelor, participanți la actuala 
rundă dc adunări, receptivitate și 
răspundere maxime față de analiza
rea și soluționarea acestora, astfel

CONSTANȚA

Produsele din cimp - transportate neintirziat
Intrucit in unitățile agricole din 

județul Constanța se mai află pe 
cimp importante cantități de po
rumb. în ultimele zile s-au organizat 
ample acțiuni de mobilizare a tutu
ror forțelor mecanice și manuale, 
atit la depănușarea știuletilor. cit și 
la transportul lor la bazele de re
cepție. Urmărim cum se desfășoară 
această acțiune in cadrul consiliului 
agroindustrial Topraisar, în unitățile 
căruia s-au realizat cele mai mari 
producții la această cultură și. ca 
atare, deși s-au transportat și cele 
mai mari cantităti. totuși, in cimp 
se află Însemnate stocuri.

La sediul consiliului agroindustrial 
îl întîlnim pe economistul Aurel Pre- 
joc. de la care aflăm că. in seara 
precedentă, in cadrul biroului per
manent s-au inventariat cantitățile 
de oorumb depănușat din toate uni
tățile. insumind circa 1 800 tone. In 
funcție de aceasta au fost repartiza
te mijloace suplimentare de trans
port. care să lucreze alături de cele 
permanente : 5 mașini la Osmancea. 
5 la Biruința. 3 la Potîrnichea. una 
la Lanurile, iar restul la I.A.S. Am- 
zacea. In cadrul acestor forte, din 
capul locului se detașează o adevăra
tă formație de șoc. de la ITSA Con
stanța. condusă de Dumitru Miha- 
lachc. a cărui experiență e cunos
cută în tot consiliul, pentru că ma
șinile ei sint trimise in fiecare zi 
acolo unde e mai greu și unde stocu- 
ri’e trebuie lichidate cit, mai repede. 
„Măturind" cimnul nur și simplu, 
intr-o zi. de pildă, șoferii acestei 
formații au transportat. de diminea
ța de la ora 7. pină la 12. peste 350 
tone de la Lanurile, apoi, pînă la ora 
16. încă 400 tone de la Osmancea. de 
unde s-au mutat la I.A.S. Amzacea. 
t'-ansportînd pină la orele 22 încă 
400 tone. Fiecare dintre șoferii Nico- 
lae Fi,lip. Nicolao Despinoiu. Mircea 
Florea. Cornel Mucenic și alții au 
efectuat cite 5—6 drumuri. La I.A.S. 
Topraisar. directorul unității, ingi
nerul loan Binder, ne aduce la cu
noștință că. prin intervenția acestei 
formații, alături de cele 12 mașini 
ale coloanei permanente de la I.T.A.. 
întreaga cantitate de porumb pentru 
consum a fost livrată. în cimp mai 
răminînd doar 800 tone din cultura 
pentru sămîntă. aceasta fiind pro
gramată «ă intre în depozit înce- 
pînd cu 8 noiembrie.

tn drum snre LA S. Amzacea. o 
altă unitate mare cultivatoare de 
porumb. infi'nim nenumărate ma

arad La arături, ritm intens
In județul Arad, trebuie efectuate 

arături adinei de toamnă pe aproape 
171 000 hectare. Aceasta presupune 
un mare volum de muncă și o bună 
organizare pentru ca lucrarea să fie 
încheiată în timp optim și in con
diții de cea mai bună calitate, tn 
general, putem spune că toate aces
te cerințe se regăsesc in activitatea 
ce se desfășoară in prezent ne ogoa
rele județului. Pină luni seara, au 
fost arate 63 540 hectare, reprezen- 
tînd 37 la sută din totalul suprafeței 
prevăzute.

„Ultimele viteze zilnice au depășit 
500 de hectare, ne spune tovarășul 

incit cea mai mare parte a lor să-și 
găsească rezolvarea inaintea sau in 
timpul desfășurării adunărilor gene
rale ale oamenilor muncii. Nici o 
reuniune a forurilor supreme ale 
demecrației muncitorești revoluțio
nare nu trebuie ținută fără clarifi
carea problemelor esențiale ale anu
lui 1988. fără fundamentarea pînă 
la amănunt a posibilităților de în
deplinire a sarcinilor de plan. In 
acest mod trebuie să se exprime 
capacitatea de decizie a adunărilor 
generale ale oamenilor muncii, in 
acest mod ele iși îndeplinesc impor
tantele atribuții conferite de lege și 
participă efectiv la conducerea acti
vității economico-sociale a între
prinderilor.

Un alt obiectiv important aflat tn 
atenția actualelor adunări generale 
ale oamenilor muncii — temelia pe 
care se clădește întreaga activitate 
de creștere a eficienței economiei 
românești — 11 constituie comple
tarea cu noi măsuri, caracteristice 
sarcinilor calitative ale anului 1988, 
a programelor privind perfecționarea 
organizării și modernizarea procese
lor de producție. Faptul că această 
acțiune de importanță strategică deo
sebită — adevărată „revoluție" in 

șini cu remorci care se duc spre ba
zele de recepție. Acestea sint am
plasate la distante ce nu depășesc 
de regulă 15 km de unitățile agrico
le din consiliu. Din păcate însă., după 
cum aflăm de la Alexandru Măciu
că. șeful serviciului A.L.T. de la 
I.A.S. Amzacea. . baza cea mai a- 
propiată de la Casimcea. este bloca
tă de mai multe zile, astfel incit. în 
prezent, mașinile străbat o distantă 
dublă pină la baza de la Negru 
Vodă, care și ea este aglomerată. Ca 
atare, numărul curselor efectuate de 
mașini se reduce Ia jumătate. Și la 
această unitate există o coloană per
manentă din 16 autocamioane de la 
I.T.A.. cu o capacitate de 204 tone, 
dar la 1 noiembrie, aproape toate 
(am numărat 10) stăteau parcate în 
apropiere de sediu din lipsă de mo
torină. Cine trebuia să se ocupe de 
aprovizionare 7 In lipsa șefului de 
coloană, de la care puteam afla răs
punsul. dar care nu-i de găsit, di
rectorul tehnic al I.A.S. Amzacea. 
inginerul Dumitru Manole. ne spu
ne că și în zilele precedente, din 
cauza defecțiunilor, autocamioanele 
au fost folosite la jumătate dm ca
pacitate. Alături de aceste deficien
te. mai întîlnim în cîmn și urmele 
risipei la transport dm zilele prece
dente. P" locurile unde au fost gră
mezile de oorumb au rămas mari 
cantităti de boabe — unele aduna
te. dar altele risipite no pă- 
mînt. Așadar. întmcît mijloacele 
permanente se află în... repaus 
transportul este asigurat și aici de 
13 mașini din formația de Ia ITSA 
Constanta, care are avantajul de a 
fi echipată comnlet ș*  cu mijloace 
mecanic" de încărcat. încărcarea fie
cărei mașini cu două remorci se efec
tuează în 10 minute, timp în care, 
la nevoie, se face si alimentarea cu 
motorină, astfel incit oncratlvitatea 
este maximă. Cu toate acestea, can
titatea de oorumb transportată in a- 
ceastă zi ar fi fost mai mult decit 
dublă dapă ar fi lucrat si mașinile 
de la I.T.A. A doua zi aveam să 
adăm de la conducerea I.T.A. că 
nimeni n-a reclamat Unsa carburan
ților, care sînt. asigurați la nivelul 
nevoilor campaniei. în .schimb, cri
ticăm noi lipsa de cont-ol a'snp’-a 
modului cum- nst« folosit oarpu;l de 
mașini la transportul produselor 
agricole.

George M1HAESCU
corespondentul „Scinteii"

loan Pașca. director adjunct la di
recția agricolă județeană, dar există 
rezerve de creștere. O parte' din 
tractoare sint folosite incă la elibe
rarea terenului, unde mai este de 
lucru 2—3 zile. O dată încheiată și 
această lucrare, vom putea alinia la 
arat peste 3 000 de tractoare, care 
vor realiza o viteză zilnică de aproa
pe 8 500 hectare. Deci, din acest 
punct de vedere, ne vom înscrie cu 
efectuarea arăturilor in termenul 
stabilit".

Trebuie însă, adăugăm noi. ca pese
te tot să se lucreze cu mare răs
pundere pentru a realiza principa- 

cadrul revoluției tehnico-științifice— 
urmează să fie finalizată, așa cum 
a cerut secretarul general al parti
dului. pină ia finele anului 1988 
obligă actualele adunări generale să 
evalueze in spirit critic rezultatele 
obținute și să determine conducerile 
de ministere, centrale și întreprin
deri să acționeze cu toată hotărirea 
incă de pe acum ca măsurilor, de 
importanță și complexitate fără pre
cedent, cuprinse in etapa a Il-a, să 
li se asigure in timp optim baza 
tehnico-materială necesară finaliză
rii lor, pentru a se putea asigura 
în toate sectoarele de activitate efi
ciența scontată.

Așadar, rezumind, o rundă de lu
cru a adunărilor generale ale oame
nilor muncii deosebit de importantă. 
O rundă in care democrația munci- 
torească-revoluționară are de trecut 
un nou și hotăritor examen. Cel al 
înscrierii efective a economiei ro
mânești pe noi coordonate de cali
tate și eficiență — așa cum Ie-a con
turat cu atîta claritate tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în orientările 
formulate la plenara din octombrie 
a Comitetului Central al partidului.

Constantin PRIESCU 

iași Tractoarele 
să fie folosite la 
întreaga capacitate
tn aceste zile, cînd strîngerea roa

delor toamnei a ajuns spre sfirșit, 
mecanizatorii din județul Iași își in
tensifică tot mai mult eforturile la 
executarea arăturilor adinei de toam
nă pentru însămînțările din primă
vară. Pentru încheierea grabnică a 
acestei importante lucrări, comanda
mentul județean pentru agricultu
ră a indicat să se ia măsuri fer
me, în fiecare unitate agricolă, pen
tru eliberarea terenurilor de coceni 
și celelalte resturi vegetale, încit me
canizatorii să aibă în permanență 
suficient front de lucru pentru a-și 
organiza mai bine munca în schim
buri prelungite și în două schimburi, 
folosind astfel tractoarele la întrea
ga capacitate. Procedîndu-se așa, în 
consiliul agroindustrial Ciortești s-a 
reușit să se efectueze, pînă la 3 no
iembrie. arături adinei pe mai bine 
de 3 500 hectare din cele 5 935 de hec
tare planificate. In frunte se află 
secțiile de mecanizare din cooperati
vele agricole Ciortești și Dolhești. Cu 
bune rezultate la efectuarea arături
lor se înscriu și unitățile agricole 
din consiliul agroindustrial Ciurea. 
intre care Horlești, Miroslava și Mo- 
goșești, care se apropie de sfîrșit cu 
această importantă lucrare.

Unitățile agricole din consiliile 
agroindustriale Ciurea și Ciortești 
sint urmate de cele din consiliile Ră- 
ducăneni, Țibăneștl, Holboca, Bel- 
cești, care se înscriu cu realizări în- 
sumînd peste 55 la sută din suprafe
țele pe care urmează să se efectueze 
ogoare de toamnă. în schimb, în uni
tățile din consiliile agroindustriala 
Podu Iloalel, Hirlău, Mircești, Vlă- 
deni se bate pasul pe loc. în primul 
rind pentru că pe mari suprafețe de 
teren se mai află coceni și alte res
turi vegetale netransportate, ceea ce 
împiedică po tractoriști să-și .(desfă
șoare activitatea din plin la arat. Pa 
de altă parte, vremea înaintată i-a 
găsit pe mecanizatori nepregătiți, în
cit din cauza unor defecțiuni ce mal 
apar la tractoare și neremediate la 
timp nu reușesc să realizeze vitezele 
de lucru stabilite. Așa se explică de 
ce la C.A.P. Dumești s-au efectuat 
pină la 3 noiembrie arături pe abia 
220 hectare din cele 1 516 planificate 
pentru insămințările de primăvară ; 
la C.A.P. Totoiești, 200 hectare din 
962 și la C.A.P. Popești — 290 hec
tare din 1179, ca să ne referim doar 
la citeva unități din consiliul agro
industrial Podu Iloaiei, unde sînt cele 
mai mari rămineri în urmă la efec
tuarea arăturilor.

Comandamentul județean pentru 
agricultură a luat noi măsuri pen
tru impulsionarea arăturilor. Așa că 
în ultimele zile situația a început să 
se îmbunătățească, reușindu-se ca pe 
județ să se realizeze viteza zilnică 
Ia arat de 3 500 hectare. Aceasta dă 
garanția că terenurile planificate 
pentru însămînțările de primăvară 
vor putea fi arate in scurt timp în 
totalitate.

Manole CORCACI
corespondentul „Scinteii"

și calitate
lele deziderate : ritmul și calitatea. 
Pină acum dacă în consiliile agro
industriale Pecica. Ineu, Chișineu 
Criș. Cermei. vitezele de lucru reali
zate zilnic sint la nivelul posibilită
ților, in consiliile agroindustriale 
Sebiș. Săvirșin, Tîrnova. ritmul este 
incă nesatisfăcător. De ce 7 Rămi- 
nerea in urmă la celelalte lucrări 
a dus la folosirea unui număr mic 
de tractoare la arături. Că buna or
ganizare a muncii se reflectă și in 
stadiul actual al lucrării o demon
strează situația comparativă din 
două consilii agroindustriale vecine. 
La Ineu. de pildă, prin respectarea 
măsurilor stabilite de comandamen
tul agricol județean, a programelor 
de lucru existente, mecanizatorii din 
aproape toate secțiile S.M.A. reali
zează vitezele zilnice planificate. Așa 
se explică faptul că arăturile adinei 
au fost efectuate aici pe circa 30 la 
sută din suprafață! In schimb, in 
consiliul agroindustrial Tirnova. rit
mul este încă nesatisfăcător : s-au 
arat cu aproape 2 000 hectare mai 
puțin decit la Ineu. Cauza 7 
Răminerea in urmă la celelalte lu
crări...

Încadrarea in termenul optim pre
supune insă și un aport mai pu
ternic din partea mecanizatorilor și 
a specialiștilor. Ce se face în acest 
sens 7 „In fiecare secție S.M.A. au 
fost nominalizați pentru efectuarea 
arăturilor cei mai experimentați me
canizatori, ne spune tovarășul P. 
Novac, directorul Trustului S.M.A. 
Arad. Toate tractoarele care sînt 
prevăzute cu instalație electrică șl 
faruri lucrează în schimburi pre
lungite și de noapte, iar aceasta 
este posibil de realizat ca ur
mare a ajutorului pe care îl pri
mim de la toti cei care știu să con
ducă tractorul. Beneficiind de aceste 
ajutoare au fost recalculate și vite
zele zilnice. Tot personalul tehnic 
din cadrul Trustului S.M.A. este pe 
teren pentru a menține utilajele în 
stare de permanentă funcționare"!

Tristan MIHUTA
corespondentul „Scinteii*
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CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ 
UNIVERSITARĂ

— in sprijinul perfecționării vieții economico-sociale
(Urmare din pag. I)
învățămintului, valoarea întregii 
activități de integrare desfășurată în 
anul 1986, încasată de Instituțiile de 
învățămînt superior pînă la 31 de
cembrie, reprezintă 749 600 mii lei, cu 
13,2 la sută mai mult decît în anul 
precedent. Din această valoare, ve
nitul net acoperă peste un sfert din 
cheltuielile instituțiilor de învățămînt 
superior pe 1987. Demn de reținut 
este și faptul că eficiența economică 
a aplicării rezultatelor cercetării ști
ințifice universitare din anul 1986 
conduce la obținerea unor economii 
de 5 292,66 milioane lei. Se remarcă 
în acest sens Institutul politehnic 
din București cu 915,7 milioane lei, 
Institutul politehnic din Cluj- 
Napoca cu 682 milioane lei. 
Institutul politehnic din Iași cu 
654,8 milioane lei. Universitatea din 
Craiova cu 401,8 milioane lei, Uni
versitatea din Brașov cu 392,5 mi
lioane lei, Universitatea din Galați 
cu 310 milioane lei. Iar asemenea 
indici de eficiență, cu răsfrîngeri 
binefăcătoare inclusiv asupra crește
rii producției de export, sporesc de 
la un an la altul.

La inaugurarea anului de învăță
mînt 1986—1987, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, a spus : „Ne pro
punem să realizăm o nouă calitate, 
dezvoltarea intensivă, revoluția in 
domeniul științei, tehnicii, al agri
culturii. Acum trebuie să realizăm 
și o nouă revoluție in nivelul de 
formare a cadrelor, a specialiștilor 
din toate domeniile". Din perspec
tiva acestor idei programatice și a 
împlinirilor de ansamblu obținute 
prin transpunerea în fapte a aces
tor idei se desprinde o concluzie cu 
valoare de îndreptar practic pentru 
întreaga activitate de cercetare uni
versitară : realizările de calitate își 
află criteriul de referință in exi
gențele înalte, orice derogare de 
Ia acest criteriu, sub imperiul unei 
conjuncturi locale, riscind să dimi
nueze caracterul de avanpost al 
gindirii științifice universitare și, ca 
atare, de sursă și resursă a creației 
sociale, necesar fiecărui institut de 
invățămint superior. Pornind de la 
aceste principii, Institutul bucureș- 
tean de construcții, care deține unul 
dintre cele mai înalte procente de 
autofinanțare din întregul învăță
mînt superior, desfășoară activitatea 
de cercetare și de proiectare în 
acord global, cu accent sporit pe in
dustrializarea lucrărilor de construc
ții, folosirea prefabricatelor finisate 
industrial, promovarea tehnologiilor 
de execuție de mare randament, ti
pizarea construcțiilor in toate sec
toarele. Contractele în acord global 
pentru anul 1987 se ridică la valoa
rea de 50 526 mii lei, iar dintre lu
crările de cercetare-proiectare reali
zate în acest an se impun : Proiec
tul „Blocuri de locuințe cu parter 
plus 8 etaje integral prefabricate 
din panouri mari" ; „Cupole meta
lice pentru noile complexe agro- 
alimentare multifuncționale ce se 
construiesc în București" (în 1987 
a-a executat Complexul „Unirii" și 
se execută alte 6 proiecte pentru 
etapa următoare), lucrarea fiind pre
miată în 1987 la concursul de crea
ție tehnico-științifică din cadrul 
Festivalului național „Cîntarea 
României" ; „Stația de epurare a 
apelor uzate din municipiul Bucu
rești — zona Dîmbovița" ; „Amena
jarea complexă a rîurilor Dîmbovi

ța și Argeș" ; „Sisteme de macara
le pentru construcții". Exemple tot 
atit de revelatoare ar putea fi ex
trase și din activitatea Politehnicii 
ieșene, al cărei plan de cercetare pe 
1987, cu un nivel valoric de 39 000 
mii lei, este acoperit cu contracte 
economice pe probleme mari, prio
ritare. într-o proporție de... 120 la 
sută, valoarea contractelor Încheiate 
ridicîndu-se astfel la 47 000 mii lei. 
Sau din activitatea Politehnicii ti
mișorene, unde valoarea contracte
lor de cercetare de anvergură ase
mănătoare urcă în acest an la 50 303 
mii lei.

Așa se face că multe dintre aces
te teme de cercetare universitară 
sînt premiere naționale, iar o bună 
parte — mondiale, că parametrii 
tehnico-economici ai proiectelor rea
lizate și îndeosebi implicațiile lor 
sociale sînt mereu mai complexe și 
mai bogate. Din acest punct de ve
dere, cercetarea științifică din învă- 
țămintul superior agronomic are o 
semnificație relevantă : la chemarea 
secretarului general al partidului 
ca facultățile cu profil agrono
mic, pe lingă crearea de hibrizi și 
soiuri noi de plante, să participe 
mai activ la înfăptuirea obiectivelor 
noii revoluții agrare și în județele 
din zona lor de referință, au fost 
elaborate programe complexe de ac
țiuni pe perioada 1986—1990 șl s-au 
alcătuit colective de specialiști, în 
care cadrele didactice au sarcini 
concrete în îndrumarea unităților 
agricole de producție, a activității 
tehnico-economice a acestora. Colec
tive interdisciplinare de la facultă
țile cu profil economic din Bucu
rești, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara 
și Craiova au participat la acțiunea 
de modernizare a proceselor de pro
ducție în 13 ministere economice. 
Valorificarea superioară a potenția
lului științific universitar rezultă și 
din faptul că la sfîrșitul anului 1986, 
in evidența unităților de învățămînt 
superior se aflau un număr de 566 
cereri de brevete de invenție înre
gistrate la O.S.I.M., ceea ce repre
zintă un număr aproape dublu față 
de anul precedent. Fiecare dintre 
aceste brevete cuprinde o soluț'e 
optimă adusă unei probleme de 
fond, esențială pentru desfășurarea 
superioară a muncii, a producției pe 
o amplă filieră.

Dar valoarea deosebită a fiecăruia 
dintre nenumăratele exemple de a- 
cest gen ce pot fi aduse din cîmpul 
creației științifice universitare rezidă 
nu numai în parametrii tehnico-eco
nomici specifici, ci mai cu seamă în 
semnificația lui de argument în fa
voarea unor reușite și mai mari. Este 
o realitate în care se concentrează 
deopotrivă justețea orientării dobîn- 
dite azi de cercetarea științifică din 
învățămîntul nostru superior, expre
sia condițiilor superioare de care a- 
ceasta dispune, însăși conștiința de 
sine a creației universitare româ
nești, întemeiată pe o înaltă vocație 
socială, pe încrederea in potențialul 
său. în valoarea sa competitivă, in 
capacitatea ei de a se autoperfec- 
ționa necontenit. Ideea că se poate 
mai mult și mai bine, ideea calității 
mereu mai înalte se alcătuiește, așa
dar, ca cel dinții atribut al creației 
științifice universitare și el defineș
te esența programelor de măsuri de 
perfecționare cu care se încheie, fi
resc, fiecare bilanț al cercetării. Să 
reținem deci că nu alții, ci înșiși 
autorii remarcabilelor realizări ști
ințifice, cadre didactice și studenți, 

semnalează, între altele, și faptul că 
la nivelul instituțiilor de învățămînt 
superior se manifestă încă dificul
tăți în abordarea unor tematici de 
cercetare prioritare, datorită inefi
cientei participării cadrelor didacti
ce în consiliile științifice ale insti
tutelor de cercetare de ramură la 
elaborarea planurilor de cercetare 
din profil, la precizarea clară a obli
gațiilor decurgînd din valorificarea 
și urmărirea aplicării rezultatelor 
cercetării. De asemenea, o parte din
tre instituțiile de învățămînt supe
rior care au în subordine institute 
sau centre de cercetare nu reușesc 
să cuprindă integral, în cercetarea 
pe bază de contract economic, poten
țialul științific al cadrelor didactice 
de specialitate, iar alte instituții u- 
nlversitare, mai cu seamă dintre cele 
cu profil tehnic și agronomic, nu în
totdeauna acordă importanta cuve
nită cercetării de lungă durată, pe 
teme prioritare. Analizele universi
tare scot totodată în evidență și fap
tul că foarte importante sectoare 
economice, precum mine, petrol, e- 
nergetică. industrie ușoară, comerț 
exterior, beneficiază într-o. măsură 
încă scăzută de aportul cercetării 
universitare, iar pe de altă parte, in 
planurile de cercetare științifică din 
învățămîntul superior se regăsesc 
prea puține teme vizînd creșterea 
calității și fiabilității produselor. O 
slabă valorificare înregistrează chiar 
și cercetările făcute în folosul învă- 
țămintului. întrucît orientarea aces
tora nu întotdeauna consună cu 
problemele prioritare ale perfecțio
nării procesului instructiv-educativ.

Se afirmă nu o dată, și pe bună 
dreptate, că cea dinții și cea mai 
prețioasă contribuție la dezvoltarea 
multilaterală și pe termen lung a 
țării, invățămintul superior o poate 
aduce prin calitatea absolvenților 
săi. Nici o altă realizare, orlcît de 
proeminentă, nu poate suplini aceas
tă îndatorire hotărîtoare a oricărei 
instituții românești de învățămînt 
superior. Principiul este clar defi
nit. totuși rezultatele bune și foarte 
bune obținute în cîmpul cercetării 
universitare nu întotdeauna își gă
sesc reflectarea adecvată și în con
ținutul procesului de învățămînt. cu 
deosebire în nivelul de pregătire al 
unei bune părți dintre studenți, în
deosebi din anii mici. Situația se în
fățișează în termeni asemănători si 
în privința eficientei practicii stu
denților. Deși în anii din urmă a 
sporit introducerea studenților in co
lective mixte, interdisciplinare. iar 
tematica și conținutul multor lucrări 
de diplomă au fost orientate spre 
aspectele practice și aplicative, a- 
portul studenților în munca de cer
cetare nu se ridică încă la nivelul 
potențialului lor real și al exigențelor 
specifice integrării socio-profesio- 
nale.

Consemnarea unor asemenea as
pecte, în fiecare analiză universita
ră, se face, cum aminteam, cu înal
tă principialitate și răspundere, cu 
un acut simț critic și autocritic, de
rivat din convingerea că, la nivelul 
dezvoltării învățămintului superior 
românesc. realizările remarcabile 
sint firești, nefirești fiind doar ne- 
împlinirile și asupra lor trebuie să 
se concentreze atenția comuniștilor, 
a tuturor cadrelor didactice și stu
denților. Iar o asemenea atitudine 
situează cercetarea științifică uni
versitară sub bune auspicii.

Mihai IORDANESCU

TELEGRAMĂ
Tovarășul Constantin Dăscălescu. 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a- trimis 
o telegramă președintelui Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Arabe 
Siriene. Mahmoud Al-Zou’bi. cu 
prilejul numirii sale în această func
ție, prin care îi adresează calde fe
licitări. împreună cu cele mai bune 
urări de sănătate și succes deplin în 
îndeplinirea misiunii de mare răs
pundere ce i-a fost încredințată. în 
telegramă se exprimă convingerea 
că. pe baza înțelegerilor convenite 
la nivel înalt, guvernele român și 
sirian vor acționa și pe viitor, prin 
eforturi comune. în direcția extin
derii și adîncirii raporturilor de pri
etenie și colaborare dintre România 
și Siria. în interesul reciproc al ce
lor două popoare, al cauzei păcii și 
înțelegerii în lume.

Cronica zilei
Ambasadorul Republicii Populare 

Democrate Coreene la București, Zo 
Iăng Guk, a organizat, marți, la 
sediul ambasadei, o conferință de 
presă în legătură cu cea de-a 24-a 
ediție a Jocurilor Olimpice de vară, 
programată a se desfășura în anul 
1988.

Au luat parte reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, re
dactori ai ziarelor centrale. Agenției 
Române de Presă — Agerpres și 
Radioteleviziunii.

tv
20,00 Telejurnal
20,20 Viata economică
20,35 Laudă țării mele. Versuri șl cin- 

tece patriotice
20,45 Alegeri 1987. Sub semnul Înfăp

tuirii exemplare a sarcinilor eco
nomico-sociale, al înaltei răspun
deri cetățenești

21,05 Film artistic tn serial (color). 
„Păpușa”. Producție a studiouri
lor poloneze. Scenariul șl regla : 
Wojciec Has, după romanul omo
nim al lui Boleslaw Prus. Ulti
mul episod

21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul cuprins între 4 noiembrie, 
ora 20—7 noiembrie, ora 20. în țară : 
Vremea va fi rece, mai ales în prima 
parte a intervalului. Cerul va fi va
riabil, mai mult noros în regiunile 
nordice, răsăritene și sud-răsăritene, 
unde local vor cădea precipitații slabe 
mai ales sub formă de ninsoare. Vin- 
tul va sufla slab pînă la moderat cu 
intensificări locale în partea de răsărit 
a țării cu 40—60 kilometri pe oră. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse în
tre minus 7 și plus 3 grade, iar cele 
maxime între zero și 10 grade. Local 
se va semnala ceață, noaptea și dimi
neața. La București : Vremea va fi 
rece, mai ales în prima parte a inter
valului. Cerul va fi temporar noros. 
Condiții de precipitații slabe, trecătoa
re, sub formă de lapoviță și ninsoare. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între minus 2 și plus 2 grade, iar cele 
maxime, între 5 și 9 grade. Noaptea și 
dimineața, ceață.

CU PRILEJUL ANIVERSĂRII MARII REVOLUȚII SOCIALISTE 
DIN OCTOMBRIE

Adunări
Cu prilejul celei de-a 70-a aniver

sări a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, în municipiile Cluj-Na
poca, Deva, Miercurea Ciuc și Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej au avut loc, 
marți, adunări festive, la care au 
participat reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat, ai orga
nizațiilor de masă și obștești, nu
meroși oameni ai muncii.

De asemenea, la Academia Mili
tară a avut loc o adunare festivă 
consacrată aceluiași mare eveniment.

în cadrul adunărilor .au luat cu- 
vîntul cadre cu munci de răspun
dere și membri ai Ambasadei Uniu
nii Sovietice la București.

în cuvîntări a fost reliefată în-

Deschiderea „Zilelor filmului sovietic"
La cinematograful „Studio" din 

Capitală se desfășoară, incepînd de 
marți. „Zilele filmului sovietic" 
manifestare organizată cu prilejul 
celei de-a 70-a aniversări a Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie.

La spectacolul de gală au fost pre
zenți membri ai conducerii Consi

VIAȚA ECONOMICO-SOCIALĂ A LOCAUTĂȚILOR PATRIEI
DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEIF

RÎMNICU VILCEA : 
Contractele la export 

onorate în avans
Acționind cu înaltă responsabili

tate și exigență muncitorească, in 
spiritul orientărilor și îndemnu
rilor secretarului general al 
partidului, colectivul de oameni ai 
muncii din cadrul întreprinderii 
de echipament hidraulic Rîmnicu 
Vîlcea a reușit să-și onoreze înain
te de termen sarcinile la export ce 
i-au revenit pe primele 10 luni 
ale anului. Conform estimărilor și 
angajamentelor asumate în în
trecerea socialistă, pînă la sfîrși
tul lunii octombrie prevederile 
planului la export vor fi depășite 
cu cel puțin 17 milioane lei, iar 
sarcinile anuale la același indica
tor vor fi integral realizate în 
cinstea Conferinței Naționale a 
partidului. (Ion Stanciu).

CURTEA DE ARGEȘ : 
împliniri 

edilitar-gospodărești
Ca în toate localitățile patriei, șl 

la Curtea de Argeș s-a construit 
și se construiește mult, pentru a 
da orașului chip nou și frumos. De

festive
seninătatea istorică a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie. Vorbitorii 
au evidențiat marile realizări obți
nute de oamenii muncii sovietici, 
sub conducerea P.C.U.S., în con
struirea socialismului și comunismu
lui, acțiunile Uniunii Sovietice pen
tru apărarea păcii în lume.

Vorbitorii au înfățișat mărețele 
înfăptuiri socialiste ale poporului 
nostru, puternic angajat în munca 
pentru îndeplinirea obiectivelor sta
bilite de Congresul al XIII-lea al 
Partidului Comunist Român, politica 
de pace, colaborare și înțelegere în
tre popoare a României, recunoscută 
și apreciată pe plan mondial.

(Agerpres)

liului Culturii și Educației Socia
liste. Asocial iei cineaștilor. repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, alți oameni de artă și cultu
ră, un numeros public.

Au participat E. M. Tiajelnikov. 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, șefi de misiuni diploma

la Congresul al IX-lea și pînă 
acum, zestrea locativă a sporit 
cu 6 000 apartamente, în blocuri 
moderne, avînd' la parter unități 
comerciale și prestatoare de ser
vicii către populație. Cetățenii o- 
rașului beneficiază, de asemenea, 
de un spital nou cu 450 paturi, ci
nematograf, școli. La înfăptuirea 
acestor obiective au contribuit 
toți cetățenii, in frunte cu depu
tății. (Gheorghe Cîrstea).

VRANCEA : Valorificarea 
potențialului 

hidroenergetic
Formația de lucru din cadrul 

brigăzii Antrepriză construcții- 
montaj și reparații Focșani, condu
să de maistrul Nicolae Voicu, a în
cheiat cu aproape o lună și jumă
tate mai devreme față de terme
nul stabilit lucrările de construcție 
la una dintre centralele electrice 
de mică putere de pe rîul Putna. 
Buna organizare a muncii, spiritul 
de disciplină și responsabilitate de 
care au dat dovadă toți membrii 
formației au stat la baza acestui 
succes. La construcția barajului 
de acumulare și a aducțiunii în 
lungime de 1 790 metri, datorită 
configurației terenului și durității 
stîncilor de gresie, au fost aplicate 
în diferite faze de execuție so

ACTUĂILI1TĂTIEĂ SPORTIVĂ

Expoziție
La sala I.R.R.C.S. din Capitală s-a 

deschis, marți, o expoziție fotodocu- 
mentară din U.R.S.S., dedicată celei 
de-a 70-a aniversări a Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie. Sînt 
prezentate imagini edificatoare des
pre marile realizări obținute de po
poarele Uniunii Sovietice în con
struirea socialismului, relevînd cu 
precădere progresele remarcabile în
registrate în domeniile științei și 
tehnicii contemporane.

La festivitatea de -deschidere au 
luat parte membri 'ai conducerii 
I.R.R.C.S. și Asociației de prietenie 
româno-sovietice, oameni de cultură 
și artă, un numeros public.

Au fost prezenți E. M. Tiajelnikov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, precum și delegația Aso
ciației de prietenie sovieto-române 
care ne vizitează țara.

(Agerpres)

tice acreditați în tara noastră, pre
cum și delegația de cineaști sovie
tici care ne vizitează cu acest pri
lej tara.

în perioada 5—12 noiembrie, ace
eași manifestare va avea loc în ora
șele Focșani și Sibiu.

luții de lucru deosebite față 
de prevederile tehnologiei, care 
au rezolvat cu succes cerin
țele procesului de muncă. Tn pre
zent se acționează la definitivarea 
într-un timp cit mai scurt a lu
crărilor de montaj la cele două tur
bine. pentru ca punerea în func
țiune a centralei să se realizeze 
inainte de termenul prevăzut.

Din programul de valorificare a 
potențialului hidroenergetic al ju
dețului Vrancea menționăm și în
ceperea lucrărilor la o nouă micro- 
hidrocentrală pe pîrîul Zăbala. Alte 
centrale hidroenergetice de mică 
putere vor fi amplasate pe albiile 
Putnei, Zăbalei și Nărujei. (Dan 
Drăgulescu).

SATU MARE : Carieră 
de bentonită

în localitatea Mujdeni, județul 
Satu Mare, s-a deschis o nouă ca
rieră de bentonită. Transportul 
acesteia se realizează pe calea fe
rată, în urma realizării unui racord 
de un kilometru la noua linie fe
roviară Satu Mare — Bixad. în 
curînd va intra în funcțiune și o 
capacitate de prelucrare a bento- 
nitei (cu largi utilizări în procese 
tehnologice industriale), aflată în 
fază de finalizare în comuna Me- 
dieșu Aurit. (Octav Grumeza).

Tînârul, personaj al marii literaturi
Știut este că literatura, ca mijloc 

de cunoaștere, de investigare a rea
lităților vieții, de forjare a senti
mentelor, de creare a modelelor și 
simbolurilor, de sondare a spiritului 
uman, de desfătare înaltă, subtilă și 
elevată a conștiinței, a pasionat ge
nerațiile încă din zorii culturii. Și 
sînt sigur ca de ziua de mîine că 
atit timp cît omul va vrea să fie om 
și-și va crea mijloace de autoforma- 
re, de înțelegere și investigare a lui 
însuși și a lumii în care trăiește, va 
produce și se va folosi de literatură 
și artă. în procesul de formare a 
omului, știința — cu toate ramurile 
ei — colaborează cu literatura și ar
tele, cu toate subdiviziunile lor. Prin 
asta n-am spus nimic nou. dar am 
vrut doar să amintesc că nici un om 
care vrea să fie om nu poate exista 
cu adevărat azi — și acest azi du
rează de secole și secole — fără car
tea de știință și cartea de literatu
ră. Mi se pare un nonsens să întîl- 
nești un mare inginer constructor 
care să neglijeze literatura sau mu
zica ori un literat să nu se preocupe 
de marile progrese ale științei. De 
veacuri, și mai ales în mileniul nos
tru. omul și uriașele progrese ale 
civilizației contemporane au rezul
tat din munca întru cunoaștere prin 
știință și artă. în colaborarea strân
să dintre rațiune și imaginație. Și 
dacă se întîmplă ca unii vîrstnici, 
absorbiți de munca profesiona
lă, să se depărteze de lec
tura literară, copiii și tinere
tul simt o instinctivă dorință de a 
se descoperi pe sine și lumea încon
jurătoare prin cititul cărților. Noi, 
scriitorii, știm de mult că tineretul 
este cel mai fidel si mai receptiv. O 
pagină bine, artistic scrisă despre un 
peisaj se înfrățește cu o lecție de 
geografie sau de științele naturii. O 
știm dintr-o lungă experiență de ci
titori și de scriitori. De obicei șe 
spune : literatură pentru copii și ti
neret. Dar, în fond, tineretul citește 
și are dreptul și datoria de a citi 
orice carte bună.

Investigînd istoria literaturii, se 
poate lesne constata că fiecare epocă 
și fiecare generație își are, pe lingă 
operele moștenite, și literatura sa 
proprie, specifică. Eu am crescut cu 
„Amintirile din copilărie" ale lui Ion 
Creangă, cu „Bunicul" și „Bunica" 
ale lui Delavrancea și cu „Dl. Goe" 
al necruțătorului Caragiale. Au venit 
apoi „Dumbrava minunată" a lui 
Sadoveanu sau „Ulița copilăriei" și 
„Medelenii" lui Ionel Teodoreanu. Și 
exemplific cu acești scriitori, clasici 
azi, dar și foarte noi și originali în 
zona spirituală interbelică, dovedind 
încă o dată adevărul că literatura 
este expresia unei societăți, a unei 
epoci, a unei mentalități. Concepînd 
arta cuvîntului drept hrana inimii și 
minții generațiilor, drept limbajul 
sentimentelor omenești, încărcat de 
gîndire și sensibilitate pînă la ilu
minare, scriitorul e conștient că exer

cită o influență de multe ori aproa
pe magică asupra cititorului. 11 ajută 
a se cunoaște pe sine și pe alții, a 
pătrunde în tainele sufletului ome
nesc și în tainele vieții și ale lumii, 
îi deschide orizonturi noi, îi clari
fică viitorul. Și cei dinții care sorb 
literatura prin toți porii, cum se 
spune, sînt în primul rînd copiii și 
tinerii. Cine n-a văzut, în librării, 
interesul noii generații pentru carte 
și n-a rămas îneîntat 7

Apar însă adesea unii sceptici 
care spun : cartea, mai ales cea li
terară, e întrecută de toate formele 
de răspîndire audiovizuale. Un ro
man ecranizat nu se mai citește. Nu 
spun că nu se întîmplă și așa ; 
totuși, și profesorul, și editorii, și 
librarii, și părinții, și tinerii știu că, 
după vizionarea unui film creat prin 
scenarizarea unei producții literare, 
mulți din cei care înainte n-au avut 
cum și cînd citi cartea inspiratoare 
au simțit nevoia, li s-a stirnit do
rința de a apela la lectura ei. De 
nenumărate ori am avut prilejul să 
asist la discuții aprinse și compe
tente între tineri, despre corespon
dența dintre cartea literară și mai 
ales dintre potrivirile sau abaterile, 
diferențele și inadvertențele dintre 
aceasta și film. Și cred că asta-i 
încă o dovadă că filmul și radioul 
duc și trebuie să ducă o casă bună 
în urmărirea aceluiași țel: difuzarea 
artei cuvîntului, popularizarea lite
raturii, eficientizarea ei. întrebarea 
este : ce și cită literatură consumă 
tineretul ? Nu voi face greșeala să 
afirm că toți tinerii, din toate stra
turile sociale, citesc cît trebuie și cu 
dragostea, cu pasiunea pe care 
această artă o merită. Dar nici să 
cad în greșeala negativismului n-ar 
fi drept. Pe vară, mă aflam in parcul 
unui oraș din Moldova, împreună 
cu un coleg scriitor. Ne-am așezat pe 
o bancă. Grupuri de copii alergau cu 
bicicletele, jucau fotbal sau tenis, fă- 
cînd o larmă, să-i zic impresionantă, 
dacă nu supărătoare. Privindu-i și 
auzindu-i cît și cum se zbenguiau, 
colegul meu a tras o concluzie pesi
mistă: „Ăștia n-au citit nici o carte 
de cînd sînt..." Eram înclinat să-i dau 
crezare și chiar l-am crezut, pînă în 
momentul cînd, plimbîndu-ne pe alei 
mai lăturalnice, am întîlnit mai mulți 
copii și tineri citind sau discutînd des
pre cele citite. Iar atunci cînd, peste 
trei ore, am avut, amîndot, întîlnirea 
cu tinerii cititori, mulți din lărmuito- 
rii din parc nu numai că ne-au ascul
tat cu mare atenție, dar ne-au pus în
trebări, dovedind lectură și discernă- 
mînt întru înțelegerea cărților litera
re. Deci, cartea se citește acasă. In bi
bliotecă. în parc, pe banca de pe 
aleea liniștită. Căci lectura e un act 
tăcut, concentrat, serios si de multe 
ori chiar acaparant pînă la desprin
derea de prezent.

Una din observațiile Pe care le-am 
făcut totdeauna cînd am călătorit cu 
metroul — bineînțeles nu în orele de 
virf — s-a referit la numărul mare 

de tineri care, după ce s-au așezat 
în scaun, au scos o carte ori o re
vistă si au citit, absorbiți, tresărind 
surprinși cînd conductorul anunță 
stația. Căci în fond, asa după cum 
literatura este aoea necruțătoare și 
ascuțită bardă cu care tăiem capetele 
balaurului vechilor si înrăitelor mo
ravuri. ea este si acea mirifică forță 
morală care ajută. contribuie la vic
toria faptei de bine, de frumos, de 
omenie. De cite ori am stat de vorbă 
cu tinerii cititori, a survenit, impli
cit. cererea, dorința de a scrie des
pre ei. despre gîndurile Si proble
mele trăite de ei. îi interesează, evi; 
dent, foarte mult cărțile cu tematică 
istorică. îi captivează cărțile de an
ticipație. dar doresc si cărți despre 
ei. despre epoca ne care o trăiesc, 
în speranța lui mîine. La întîlnirile 
cu cititorii tineri, la care am parti
cipat, împreună cu alți confrați, 
nu o dată s-a formulat cerința 
de a scrie mai mult si mai bine, 
despre ziua de azi si despre tinerii 
de azi. Adică despre tot acest uriaș 
efort transformator revoluționar. în 
care tineretul este angrenat eroic si 
se vrea subiect, erou de literatură : 
nuvelă, roman, poezie, epopee, tea
tru. Epoca e unică. Și cei dintîi care 
știu asta sînt cei care o fac. cei care 
i se dăruie, cei care știu si speră că 
după ce-o realizează, o trăiesc, au 
s-o și folosească. în primul eșa
lon sint deci tot tinerii. Lor li 
se cuvin, așadar, cărți inspirate 
din clocotul, din efervescenta con
temporană. despre care. peste 
veacuri, să se vorbească, să se cînte 
si să se filozofeze ca despre „Legen
da Meșterului Manole" sau „Miori
ța". Căci iată, în două decenii am 
zidit din nou orașele, am zăgăzuit 
rîurile. am escaladat cu sosele mun
ții. Adică am depășit visul si am 
realizat cvasiincredibilul. Ca mînui- 
tori ai condeiului să fim alături, mă
car alături, de mînuitorii excavatoa
relor. maoaralelor. ai picamerelor și 
să-i povestim ca ne eroii unei epoci 
eroioe. cu bucuriile si durerile lor. 
cu ura si iubirea lor. cu decepțiile 
si elanurile lor. în flecare zi răsună 
în prealma noastră ecoul unor fapte 
mari, care ne impresionează, ne sub
jugă gîndurile. ne vrăjesc inimile si 
ne obligă să ne potrivim pasul con
deiului dună uimitorul lor marș. Spi
ritul timpului cere să se sugereze ar
tistic. să se întruchipeze în opere li
terare si să se cînte tocmai acest 
uriaș si revoluționar mars sore mare 
viitor. Dar cîntarea. prin vraia cân
tecului. sporește puterea si lumina 
marșului creator si-i dă cununa de 
laur a biruinței. Artistice, filozofice, 
nepieritoare sînt acele creații literare 
care întemeiază oamenii, constienti- 
zîndu-i despre sine si despre lume. 
Iar temelia si telul omului este 
creația.

Dumitru ALMAȘ

cinema
• Secretul lui Nemesis : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, FAVORIT (45 31 70) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20, MELODIA (11 13 49)
— 9; 11,15; 13,30; 15,43; 18; 20
• Joc periculos („Zilele filmului 
sovietic* *4) î STUDIO (59 53 15) — 10; 
12; 14; 16; 18; 20
• Secretul lui Bachus : TIMPURI 
NOI (15 61 10) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20
• Moromeții : UNION (13 49 04) — 9; 
12; 16; 19, PACEA (71 30 85) — 9; 12; 
16; 19
• Figuranții : GIULEȘTI (17 35 46) — 
9; 12; 16; 19. FLOREASCA (33 29 71)

• Teatrul Național (14 71 71, sala 
mare) : Marea — 18 ; (sala Amfi
teatru) : Actorul — 18
• Filarmonica ,.George Enescu44
(15 68 75, sala Studio) : „Panoramic 
XX“. Ion Nedelciu — clarinet, Lilia
na Nedelciu — pian — 17,30 ; (la
Muzeul de artă) : Recital de pian 
Gdniil Abdula — 18 ; (Ateneul Ro
mân) : Seară de sonate. Luminița 
Bogacev — vioară, Steluța Radu — 
pian — 19
• Opera Română (13 18 57) : Frei- 
schiitz — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48, bd. 
N. Bălcescu nr. 2) : Oklahoma — 18,30
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra44 
(sala Grădina Icoanei. 11 93 44) : Di
mineață pierdută — 18
© Teatrul Mic (14 70 81) : „Respirări44 
cu Nichita Stănescu — recital Leo- 
poldina Bălănuță — 18.30
© Teatrul Foarte Mic (14 09 05) :
Lewis și Alice — 19
© Teatrul de comedie (16 64 60) :
Slugă la doi stăpîni —* 19
© Teatrul „C. I. Nottara44 (59 31 03. 
sala Magheru) : Karamazovii — 
17,30 ; (sala Studio) : EX — 18,30
© Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Arta conversației — 18,30
© Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase44 (sala Savoy, 15 56 78) : Mi se 
nare că mă-nsor — 19 ; (sala Vic
toria. 50 58 65) : Varietăți pe porta
tiv — 19
© Teatrul „Ion Creangă44 (50 26 55) : 
Un tînăr printre alții — 9 ; Pistru
iatul — 15
© Circul București (10 41 95) : „A so- 
n:t circul !* — 19
© Teatrul „Țăndărică44 (15 23 77, sala 
Victoria) : Vitejii cetății Bade-Bad
— 15 ; (sala Cosmonauților, 11 12 04) : 
Cartea cu jucării — 10 ; Punguța cu 
doi bani — 15

— 9; 12; 15; 18
• Pădurea de fagi : VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19
• Program special pentru copii și 
tineret : DOINA (16 35 38) — 9; 11; 13; 
15; 17,15; 19,30
• Iartă-mă : COTROCENI (49 48 48)
— 15; 17; 19
• Acțiunea „Edelstein*  : MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17; 19
• Dulcea sevă a Ierbii: PROGRESUL 
(23 94 10) — 15; 17; 19
• Mari regizori, mari actori : SCALA 
(11 03 72) — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20

teatre

Azi, în cupele europene la fotbal
Nicosia

Omonia - Steaua BucureștiJ
Jocul retur de la Nicosia începe 

pentru Steaua de la scorul de 3—1 
in favoarea sa. Credem că pentru 
valoarea echipei militare, pentru bo
gata sa experiență internațională 
poate fi suficient în asigurarea cali
ficării pentru cel de-al treilea tur 
al Cupei Campionilor Europeni. Este 
ceea ce-și doresc fotbaliștii militari, 
antrenorii și conducătorii lor. marea 
masă a iubitorilor de fotbal din tara 
noastră.

Fără îndoială că partida de la 
Nicosia — ținind cont de ceea ce au 
arătat fotbaliștii ciprioti că știu, de 
condițiile aspre ale terenului de joc. 
de „istoricul" altor întîlniri din ca
pitala Ciprului — a fost pregătită cu 
temeinicie de campionii României. 
Cei mai mulți dintre componentii 
Stelei au jucat și în ecțiipa naționa
lă care recent a cîstigat un impor
tant ioc cu reprezentativa Albaniei 
pentru calificarea in Campionatul 
european, unde au arătat aceleași 
virtuți tehnice, ambiție și dăruire, 
calități care, cu siguranță, le vor 
etala și in jocul cu Omonia Nicosia.

Sosită luni după-amiază în capitala 
Ciprului. Steaua București a făcut 
un .prim antrenament de acomodare 
pe terenul pe care se va juca parti
da. Antrenorul Iordănescu nu s-a 
decis asunra formației, dar în linii 
mari va fi cea care a învins la Bucu
rești pe Omonia. Doar în apărare ar 
fi posibil să joace Dan Petrescu 
fundaș dreapta și Iovan libero (dacă 
Brtodedici nu va fi comnlet refăcut).

Întîlnirea — care va fi condusă de 
o brigadă de arbitri din Albania. 
avîndu-1 la centru pe P. Kutherjia 
— va începe la ora 19 (ora Româ
niei) și va fi transmisă la radio.

Petre CRISTEA
Nicosia, 3 noiembrie

★

HALTERE. Cea de-a 17-a ediție a 
Balcaniadei de haltere, desfășurată la 
Palatul Sporturilor din Tirana, s-a 
încheiat cu victoria echipei Româ
niei, clasată pe locul întii (cu 433 
puncte), urmată de Grecia (381 punc
te), Albania (375 puncte). Iugoslavia 
(308 puncte), Bulgaria (193 puncte). 
Halterofilii români au obținut în to
tal 26 medalii, dintre care 9 de aur. 
în ultima zi a competiției, la cate
goria 100 kg. Constantin Udrea s-a 
clasat pe locul al doilea, cu 360 kg 
la totalul celor două stiluri, precedat 
d’ albanezul E. Nikolla (365 kg). La 
categoria 110 kg a ciștigat bulgarul 
Dimitri Șterev. cu 397.500 kg. urmat 
de românul Petre Tufă (cu 360 kg). 
La categoria supergrea, pe primul 
loc s-a situat grecul J. Cincanis cu 
375 kg. urmat de românul Augustin 
Culici (350 kg).

CICLISM. Cu prilejul concursului 
desfășurat pg velodromul olimpic din 
Moscova, sovieticul Aleksei Vasiliev

București

Sportul studențesc—Brondby
Prezentă în turul al doilea din 

Cupa U.E.F.A. printr-o spectaculoa
să și merituoasă dublă victorie cu 
G.K.S. Katowice, formația studen
ților bucureșteni a avut parte. în a- 
ceastă fază, numai de greutăți a- 
proape insurmontabile : noul parte
ner de joc — Brondby — este de o 
valoare competițională deosebit de 
ridicată ; în tur. la Copenhaga, sco
rul a fost de 3—0 pentru gazde (cu 
concursul binevoitor și decisiv al ar
bitrului luxemburghez Philippi, care 
a validat ultimul gol din poziție fla
grantă de ofsaid) ; nu mai puțin de 
șapte jucători au primit (cei mai 
mulți pe nedrept) cartonașe galbene.

Ca și cînd acestea n-ar fi fost 
de ajuns, în ultimele zile la Sportul 
studențesc au survenit și trei acci
dentați : Stănici — ruptură muscu
lară ; Tirlea — întindere de liga
ment ; Bucico — luxație. Ei. îm
preună cu Cristea (care n-are drept 
de joc fiindcă a acumulat două car
tonașe galbene), nu vor putea evo
lua azi. în această situație, s-ar pu
tea ca noii antrenori ai Sportului — 
tinerii Paul Cazan și Gino lorgules- 
cu — să înceapă partida cu urmă
toarea formație : Cristian — Mihai 
Marian, Mircea Popa. Iorgulescu. 
Munteanu II — Pologea, Ticleanu. 
Pană. Bozeșan — Sorin Răducanu. 
Coras.

Este, totuși, o formație de luat în 
considerație, capabilă să facă fată 
unei sarcini de joc atit de impor
tante — dovadă că gruparea studen
țească din Regie dispune de un lot 
fotbalistic larg și competitiv. Aștep
tăm, prin urmare, ca Sportul să dea

★

a stabilit un nou record mondial (pe 
pistă acoperită). în proba de 100 km. 
El a acoperit această distanță in 2 h 
13’24”. Vechiul record era de 2 h 
14’43”. La rîndul său, Evgheni Do
rofeev a realizat un nou record mon
dial de juniori în proba de 200 m 
lansat : 10”428'l 000. Vechiul record 
era de 10”440/l 000. Un al doilea re
cord mondial de juniori a fost stabi
lit de Aleksandr Gorcenkov, înre
gistrat în proba de 5 000 m cu timpul 
de 6’01”238/l 000.

ȘAH • Meciul pentru titlul mon
dial de șah, ce se desfășoară la Se
villa între marii maeștri sovietici 
Anatoli Karpov și Gări Kasparov, a 
continuat cu partida a 8-a, încheia
tă la mutarea a 50-a cu victoria lui 
Kasparov. Scorul a devenit egal : 
4—4 puncte. în partida a 9-a, pro
gramată astăzi, Karpov va avea pie
sele albe • în cadrul manifestăriloi 
dedicate celei de-a 70-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din Octom- 

valorosului său adversar o replică 
demnă, din care să reiasă un meci 
interesant și spectaculos, cu un re
zultat pe măsură.

Arbitrul austriac Holzmann va da 
semnalul de încenere la ora 13 (par
tida va fi transmisă la radio).*

Gheorghe MITROI

Tbilisi
Dinamo-Victoria București>

Astăzi după-amiază. cu începere 
de la ora 17 (ora României), pe sta
dionul central din Tbilisi se întîl- 
nesc, in cel de-al doilea lor meci din 
„șaisprezecimile" de finală ale'„Cu
pei U.E.F.A.". formația locală. Di
namo. și echipa bucureșteană Victo
ria (partida va fi transmisă la ra
dio). Cum se știe, în urmă cu două 
săptâmîni, la București, meciul-tur 
s-a încheiat cu scorul de 2—1 in 
favoarea fotbaliștilor din Tbilisi, 
după un joc de mare luptă, in care 
formația noastră — debutantă în 
cupele europene — a reușit în mai 
multe momente să se ridice la nivelul 
jocului prestat de experimentata sa 
parteneră de întrecere. Echipa bucu
reșteană va conta de această dată si 
pe aportul unor titulari ce lipsiseră 
in prima partidă. Lotul echipei an
trenate de Dumitru Nicolae-Nicușor 
și Ștefan Feodot este alcătuit din 
următorii : Nițu. Rotărescu (portari). 
Comănescu. C. Solomon. Mirea, To- 
polinschi, Ursu și Pali (fundași). Co- 
jocaru, Ene, Augustin. Balaur, Stere 
și Dican (mijlocași). Vaișcovici, Tâl- 
nar. Iordache, Nuță și Henzel (înain
tași). Antrenorii și jucătorii privesc 
meciul de azi cu încredere, cu dorin
ța de a face totul pentru o compor
tare cît mai bună.

I. DUM1TRIU

★

brie, Universitatea Lomonosov din 
Moscova a organizat un turneu unio
nal de șah. Inițiativa s-a bucurat de 
un mare succes, la cele două con
cursuri (masculin și feminin) dispu
tate in sistem elvețian participind 
studenți și studente din întreaga 
Uniune Sovietică.

HANDBAL. în optimile de finală 
ale competiției internaționale de 
handbal masculin „Cupa Federației", 
echipa Granitas Kaunas a întrecut, la 
Vilnius, cu scorul de 14—10 (6—3), 
formația vest-germană V.F.L. Gum
mersbach, iar echipa Sporting Lisa
bona a pierdut pe teren propriu, cu 
scorul de 19—23 (8—11), jocul sus
ținut cu formația daneză Hellerup.

BASCHET. La Novosibirsk, în meci 
pentru turul II al „Cupei campioni
lor europeni" la baschet feminin, 
echipa locală Dinamo a întrecut cu 
scorul de 116—68 (60—35) formația 
finlandeză Sempe Lahti.
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ȘEDINJA SOLEMNĂ DE LA MOSCOVA JONSACRATĂ CELEI DE-A 70-A 

ANIVERSĂRI A MARII REVOLUȚII SOCIALISTE DIN OCTOMBRIE 

Raportul prezentat de tovarășul Mihail Gorbaciov
MOSCOVA (Agerpres). — Prezen- 

tînd raportul la ședința solemnă 
comună a C.C. al P.C.U.S., So
vietului Suprem al U.R.S.S. și 
Sovietului Suprem al R.S.F.S.R., 
consacrată celei de-a 70-a aniver
sări a Marii Revoluții Socialis
te din Octombrie, Mihail Gorbaciov, 
secretarul general al C.C. al P.C.U.S., 
a spus : Șapte decenii reprezintă o 
perioadă de timp foarte scurtă în 
mersul multisecular al civilizației 
mondiale, dar, prin amploarea în
făptuirilor, istoria nu a cunoscut încă 
o asemenea perioadă ca aceea 
parcursă de țara noastră după vic
toria Marelui Octombrie. Jubileul 
constituie un moment de mîndrie. 
Am trăit încercări dintre cele mai 
grele și le-am depășit cu cinste. Și 
nu numai că le-am depășit, ci am 
scos țara din ruină șl înapoiere, am 
transformat-o într-un stat puternic, 
am transformat viața, am schimbat 
într-un mod de nerecunoscut viața 
spirituală a omului.

Cu deplin temei ne mîndrim șl cu 
faptul că revoluția noastră, munca 
și lupta noastră continuă să exercite 
cea mai profundă influență asupra 
tuturor laturilor revoluției mondiale 
— politica și economia, sfera socială 
și conștiința contemporanilor.

Jubileul constituie moment de re
flecție : acțiunile noastre, soarta 
noastră nu au parcurs deloc un drum 
ușor și lin. Multe au avut loc : și 
fapte eroice, și fapte tragice, și vic
torii mărețe, și insuccese amare. 
Reflectăm la cel 70 de ani de con
strucție încordată de pe pozițiile po
porului, gata să-și mobilizeze toate 
forțele, întregul potențial uriaș al 
socialismului pentru transformarea 
revoluționară a vieții. Realizările 
noastre sint grandioase, de amploare 
și importante. Ele reprezintă funda
mentul trainic, baza pentru noi în
făptuiri, pentru dezvoltarea în con
tinuare a societății.

Revoluția din Octombrie a consti
tuit un rezultat legic al dezvoltării 
ideilor și practicii luptei multisecu
lare a oamenilor muncii pentru liber
tate și pace, pentru echitate socială, 
împotriva asupririi de clasă, naționa
le și spirituale. Anul 1917 a demon
strat că opțiunea între socialism și 
capitalism constituie alternativa so
cială fundamentală a epocii noastre, 
că în secolul al XX-lea nu se poate 
înainta fără să mergi spre o formă 
mai înaltă de organizare socială — 
spre socialism. Pietrele de temelie 
ale succesului Revoluției din Octom
brie — a continuat vorbitorul — au 
fost puse de prima revoluție rusă 
din 1905—1907, de cuceririle revolu
ției din februarie 1917, care a deve
nit prima revoluție populară victo
rioasă din epoca imperialismului.

în acea perioadă — din februarie 
pînă în octombrie — s-a manifestat 
cu deosebită forță arta politică a lui 
Lenin și a tovarășilor săi, care au 
dat o lecție pilduitoare de dialectică 
vie a gîndirii și acțiunii revoluțio
nare. Conducerea partidului a de
monstrat capacitatea de căutare crea
toare colectivă, de renunțare la șa
bloane, la lozinci, care mai ieri în- 
tr-o altă situație, păreau de necon
testat și singurele posibile. Se poate 
afirma că însuși cursul gîndirii le
niniste. întreaga activitate a bolșevi
cilor. care se distingea prin schim
barea rapidă a formelor și metodelor 
de muncă, prin flexibilitate și origl- 
lalitatea hotărîrilor tactice, prin 
-uraj politic, constituie cel mai stră
lucit model de gîndire antidogmati
că, cu adevărat dialectică și deci 
nouă. Aceasta ne amintește din nou 
și permanent nouă, celor care trăim 
astăzi, de înalta îndatorire a comu
niștilor de a fi întotdeauna în vii
toarea evenimentelor, de a ști să 
adopte hotărîri curajoase, să-și asu
me întreaga răspundere pentru pre
zent șî viitor. Ca învățătură crea
toare, marxism-leninismul nu este o 
culegere de rețete luate de-a gata și 
prescripții doctrinale. învățătura 
marxist-lenlnistă, străină dogma
tismului îngust, asigură îmbinarea 
activă a gîndirii teoretice novatoare 
cu practica, cu însuși mersul luptei 
revoluționare. Un exemplu plin de 
învățăminte în acest sens este Marele 
Octombrie. Apreciind la scară isto
rică mondială drumul parcurs de noi, 
ne convingem din nou că într-o pe
rioadă scurtă am reușit să obținem 
realizări pentru care altora le-ar fi 
trebuit sute de ani.

Subliniind că revoluția socialistă a 
fost înfăptuită într-o țară cu un ni
vel mediu de dezvoltare a capitalis
mului, cu o înaltă concentrare indus
trială, cu o populație predominant 
agricolă, cu rămășițe adine înrădă
cinate ale feudalismului și chiar ale 
unor formațiuni sociale anterioare, 
secretarul general al C.C. al P.C.U.S. 
a evidențiat încă o dată marele rol 
al lui V. I. Lenin în înfăptuirea Re
voluției din Octombrie, în conducerea 
partidului pe această cale. Construc
ția vieții noi — a spus vorbitorul — 
nu a avut model, această construcție 
a presupus o continuă căutare de 
soluții constructive. Țelul partidului 
comuniștilor era limpede : revoluția 
4 calea socialismului, puterea sovie
telor. Și Lenin a condus partidul 
tocmai pe această cale.

Construcția socialistă începută sub 
conducerea lui Lenin — a continuat 
raportorul — a adus multe elemente 
principial noi. Pentru prima dată în 
istoria mondială au fost elaborate și 
aplicate metode ale economiei pla
nificate. Planul GOERLO de electri
ficare a țării a fost o adevărată des
coperire, o înaltă etapă în progresul 
gîndirii și practicii economice mon
diale. A luat naștere o cultură nouă, 
care îmbina experiența trecutului cu 
o bogată diversitate, curajul și ori
ginalitatea talentelor unor indivi
dualități strălucite pe care revoluția 
le-a ridicat și le-a inspirat să slu
jească poporul.

Perioada de după Lenin — anii ’20 
și ’30 — a continuat raportorul — a 
avut un loc deosebit în istoria sta
tului sovietic. în aproape un dece
niu și jumătate au fost înfăptuite 
mutații sociale radicale. Aceștia au 
fost ani de muncă încordată, la li
mita posibilităților umane, ani de 
luptă acerbă și multilaterală. Indus
trializarea, colectivizarea, revoluția 
culturală, consolidarea statului mul
tinațional, afirmarea pozițiilor inter
naționale ale U.R.S.S., noile forme 
de conducere a economiei și a în
tregii vieți sociale — toate acestea 
au avut loc tocmai în această peri
oadă. Trebuie să apreciem trecutul

cu sentimentul responsabilității is
torice și pe baza adevărului istoric. 
Acest lucru trebuie făcut în primul 
rînd în virtutea uriașei importanțe a 
acelor ani pentru destinele statului 
nostru, pentru destinele socialis
mului.

In pofida faptului că partidul și 
societatea erau înarmate cu concep
ția leninistă de edificare a socialis
mului, căutarea drumului nu a fost 
deloc ușoară, ea s-a desfășurat in 
condițiile unei lupte ideologice ascu
țite, intr-o atmosferă de dezbateri 
politice. Gindirea teoretică și prac
tică căutau răspunsuri la întrebări
le : în ce direcții și în ce forme să 
fie înfăptuite transformările social- 
economice, cum să se asigure dez
voltarea lor pe baze socialiste în 
condițiile istorice concrete in care se 
afla Uniunea Sovietică.

Lupta ideologică ce reflecta în
treaga gamă a intereselor de clasă, 
ale grupurilor și păturilor sociale, 
cerințele și sarcinile timpului, tradi
țiile istorice și presiunea sarcinilor 
stringente, precum și condițiile în
cercuirii capitaliste ostile — această 
luptă ideologică se împletea indiso
lubil qu evenimentele și procesele 
din economie, din politică, din toate 
sferele vieții oamenilor. într-un cu- 
vint, era extraordinar de greu să te 
descurci, să găsești singura linie 
justă într-o situație atît de com
plexă și furtunoasă. Dar, în ultimă 
instanță, partidul s-a pronunțat pen
tru promovarea liniei Comitetului 
Central, împotriva opoziției, care a 
fost zdrobită din punct de vedere 
ideologic și organizatoric. Viața a 
confirmat justețea opiniilor lui 
Lenin. în acest fel, dezbaterile poli
tice din perioada aceea au oglindit 
procesul complex al dezvoltării 
partidului, caracterizat printr-o 
luptă acută în principalele probleme 
ale construcției socialiste. în cadrul 
acestei lupte care a trebuit să fie 
dusă s-a format concepția privind 
industrializarea și colectivizarea. 
Nucleul conducător al partidului în 
frunte cu I. V. Stalin a apărat le
ninismul în lupta ideologică, a for
mulat strategia și tactica în etapa 
de început a construcției socialiste 
și a obținut aprobarea orientării po
litice din partea majorității mem
brilor partidului și a oamenilor 
muncii.

Partidul a propus o cale de in
dustrializare fără precedent : dezvol
tarea vertiginoasă a industriei grele, 
fără să se mizeze pe surse externe 
de finanțare, fără să se aștepte acu
mulări de-a lungul anilor pe seama 
dezvoltării industriei ușoare. A fost 
singura cale posibilă în acele con
diții, deși extrem de dificilă pentru 
țară și popor. A fost un demers 
novator în care avîntul revoluționar 
al maselor era apreciat Ca parte 
componentă a creșterii economice. 
Industrializarea impetuoasă a ridicat 
țara la un nivel calitativ nou. La 
sfirșitul anilor ’30, în ceea ce pri
vește producția industrială. Uniunea 
Sovietică ocupa primul loc în Euro
pa și locul doi în lume, devenind 
cu adevărat o mare putere indus
trială. Acestea au fost fapte eroice 
de muncă de importanță istorică 
mondială, fapte eroice ale muncii 
eliberate, ale partidului bolșevicilor.

în acele condiții în care se inten
sifica vizibil sentimentul pericolului 
agresiunii imperialiste, în cadrul 
partidului s-a întărit convingerea 
necesității de a nu parcurge, ci de 
a străbate literalmente în fugă, in 
perioade istorice mai scurte, distan
ța de la baros și de la plugul de 
lemn țărănesc la o industrie dezvol
tată. fără de care ar fi fost inevi
tabilă dispariția întregii cauze a re
voluției.

Viabilitatea planurilor avansate de 
partid, înțelese și însușite de mase, 
a lozincilor și proiectelor în care a 
fost întruchipat spiritul revoluționar 
al lui Octombrie și-a găsit expresia 
in acel entuziasm care a uimit lu
mea. în entuziasmul cu care milioa
ne de oameni sovietici s-au impli
cat în edificarea industriei sovietice. 
In cele mai grele condiții, în absen
ța mecanizării, cu o rație de piine 
cu care erau mai mult flă- 
minzi decît sătul, oamenii au făcut 
minuni. Ii însuflețea faptul că 
participau la o mare cauză istorică. 
Nefiind suficient de instruiți, ei au 
înțeles prin simțul de clasă că au 
devenit participant! la o cauză gran
dioasă, fără precedent. Milioane de 
oameni s-au integrat cu entuziasm 
în munca de înfăptuire a transfor
mărilor socialiste.

Făcînd bilanțul general al peri
oadei anilor ’20—'30, de după Lenln 
— a spus M. Gorbaciov —, putem 
spune că am parcurs un drum greu, 
plin de contradicții și dificultăți, dar 
măreț și istoric. Nici cele mai gro
solane greșeli, nici devierile de la 
principiile socialismului nu au putut 
abate poporul nostru, țara noastră 
de pe calea pe care a pornit după 
opțiunea pe care a făcut-o în anul 
1917. Impulsul pe care l-a imprimat 
Octombrie a fost mult prea mare ! 
Ideile socialismului, care au pus 
stăpînire pe mase, au fost mult prea 
puternice ! Poporul s-a simțit păr
taș la marea cauză, a început să se 
bucure de roadele muncii sale. 
Patriotismul său a dobindit un con
ținut nou, socialist. Și acest lucru 
s-a vădit cu toată forța în asprele 
încercări ale Marelui Război pentru 
Apărarea Patriei din anii 1941—1945.

Agresiunea care ne-a fost impusă 
a constituit un examen necruțător 
al viabilității orînduirii socialiste, al 
tăriei statului multinațional sovietic, 
al forței spiritului patriotic al oa
menilor sovietici. Și noi am trecut 
cu succes acest examen prin foc și 
sabie. Am trecut acest examen pen
tru că războiul a devenit al între
gului popor. Oamenii sovietici au 
luptat și au muncit apărîndu-și 
patria, orînduirea socialistă, ideea și 
cauza lui Octombrie. Anii Marelui 
Război pentru Apărarea Patriei re
prezintă una dintre paginile cele 
mai eroice din viața partidului, 
scrisă prin curaj, prin dăruire de 
sine de către milioane de comuniști. 
Socialismul nu numai că a rezistat și 
nu numai că a obținut victoria, el a 
ieșit din acest război îngrozitor, dis
trugător mai puternic din punct de 
vedere moral și politic și și-a con
solidat prestigiul și influența în în
treaga lume.

După ce relevă rolul important al 
unor comandanți militari, raportul 
arată : în obținerea victoriei un rol 
important au jucat voința politică 

enormă, perseverența în urmărirea 
teiului propus, talentul organizatoric 
și calitatea de a disciplina oamenii 
manifestate de I. V. Stalin în timpul 
războiului. Dar principala povară a 
războiului a purtat-o soldatul so
vietic simplu, parte integrantă a po
porului, omul muncitor, curajos, 
omul care-și iubește patria. Lui — 
mare cinstire și slavă veșnică 1

Referindu-se apoi la perioada 
postbelică din viața U.R.S.S., M. Gor
baciov a subliniat că în eroismul 
din munca de zi cu zi al anilor grei 
de după război rezidă sursa realiză- 
.rilor Uniunii Sovietice, a progresu
lui economic și tehnico-științific, a 
valorificării energiei atomice, a pri
melor lansări de nave cosmice, a 
creșterii bunăstării materiale și cul
turale a poporului sovietic. într-un 
cuvint, s-au petrecut schimbări spre 
mai bine și în societatea sovietică, 
și în relațiile internaționale. Totuși — 
a spus vorbitorul — au fost comise 
multe greșeli subiective care au 
complicat trecerea socialismului în
tr-o nouă etapă, iar în multe pri
vințe au compromis inițiativele pro
gresiste. Este vorba de faptul că 
sarcinile calitativ noi ale politicii 
interne și externe, ale construcției 
de partid s-au rezolvat deseori prin 
metode voluntariste, cu ajutorul ve
chiului mecanism politic și economic, 
dar principalele cauze ale insucce
selor reformelor întreprinse în acea 
perioadă au constat în aceea că ele 
nu s-au bazat pe desfășurarea largă 
a proceselor de democratizare. Țara 

dispunea de mari posibilități pentru 
accelerarea continuă a dezvoltării 
sale, dar pentru a folosi aceste po
sibilități, pentru a le pune în ac
țiune era nevoie de noi schimbări 
cardinale în societate și, desigur, de 
o voință politică corespunzătoare. 
Nici una, nici alta nu existau în su
ficientă măsură, și multe din cele 
hotărîte au rămas pe hîrtie, au ră
mas în aer. Ritmurile dezvoltării 
noastre au încetinit în mod serios, 
a declarat raportorul. La Plenara 
C.C. din aprilie 1985, la Congresul 
al XXVII-lea, partidul a menționat 
în mod deschis cauzele situației crea
te, a depistat mecanismul frînării 
dezvoltării noastre și i-a dat o apre
ciere principială. Răspunsul l-a 
constituit concepția și strategia ac
celerării dezvoltării social-economice 
a țării, linia spre înnoirea socialis
mului. Trebuie să continuăm și să 
amplificăm cauza înaintașilor revo
luției și socialismului. Și neapărat 
vom obține aceasta prin munca 
noastră, folosind în mod creator ex
periența generațiilor care au croit 
calea lui Octombrie pînă la noi și 
pentru noi !

în continuare, secretarul general 
al C.C. al P.C.U.S. a spus : Pășim 
pe o cale revoluționară, iar aceasta 
nu este un drum pentru cei slabi și 
timizi ; este un drum pentru cei pu
ternici și curajoși. Forța care cimen
tează, forța de avangardă a poporu
lui a fost și rămîne clasa muncitoa
re. Ea se află și astăzi în avangarda 
socialismului în dezvoltare. Partidul 
nostru leninist a apărut și s-a dez
voltat ca detașament de luptă activ 
al clasei muncitoare. De la clasa 
muncitoare și-a tras partidul forța 
măreață a încrederii, fermității, dis
ciplinei, rezistenței în lupta pentru 
idealurile socialismului, pentru înțe
legerea înțeleaptă și umanistă a 
vieții, și acum, fiind partid al În
tregului popor, el își păstrează aces
te trăsături, dintre cele mai bune, 
ale clasei militante și creatoare, as
tăzi și în toate etapele istoriei so
cialismului.

Principalul sens determinant al 
istoriei noastre — a subliniat vorbi
torul — constă în faptul că în toți 
cei 70 de ani poporul nostru a trăit 
și a muncit sub conducerea partidu
lui. în numele socialismului, în nu
mele unei vieți mai bune și mal 
drepte,

Abordînd probleme ale dezvoltării 
multilaterale, în continuare, a Uniu
nii Sovietice, M. Gorbaciov a ară
tat : Aceasta înseamnă a conferi so
cialismului formele cele mai moder
ne, corespunzătoare condițiilor șl 
nevoilor revoluției tehnico-științi- 
fiefi. progresului spiritual al socie
tății sovietice. Acesta este un proces 
relativ îndelungat de înnoire revolu
ționară a societății.

Obiectivul nostru rezidă în a res
tabili integral, din punct de vedere 
teoretic și practic, concept's leninis
tă privind socialismul. în care prio
ritatea absolută revine omului mun
cii. cu idealurile și interesele sale, 
valorilor umaniste în economie. în 

relațiile sociale și politice, precum 
și culturii. Prefacerile care au loc 
în prezent în țara noastră — a spus 
vorbitorul — reprezintă cel mai im
portant pas după Revoluția din Oc
tombrie pe calea dezvoltării demo
cratismului socialist. în procesul de 
democratizare a societății există di
ficultăți și contradicții mari și une
ori chiar neașteptate, se desfășoară 
lupta a tot ce este nou și înaintat 
împotriva a tot ce este vechi și ana
cronic. Există, de asemenea, o anu
mită neîncredere și lipsă de hotărî- 
re. Multi sînt încă „timizi”. acțio
nează cu prudență, se tem de răs
pundere. mai sînt încă dominați de 
regulamente și instrucțiuni învechi
te. Sarcina constă în a cultiva la oa
meni spiritul de răspundere în abor
darea problemelor de producție și 
sociale, de a dezvolta autoconduce- 
rea ca putere a poporului, înfăptui
tă de poporul însuși și în interesul 
poporului.

Dezvoltarea autoconducerii se va 
desfășura în primul rînd prin inter
mediul sovietelor, care trebuie, con
form intențiilor partidului, să-și jus
tifice pe deplin rolul de organe cu 
puteri depline si de decizie. Restruc
turarea. dezvoltarea democrației per
mit valorificarea pe deplin a ener
giei, posibilităților și drepturilor sin
dicatelor. comsomolului. altor orga
nizași, obștești. Important este ca 
activitatea lor cotidiană să fie le
gată de solutionarea sarcinilor de 
importantă vitală, să ilustreze inte
resele maselor largi de oameni ai 

muncii. Nu încape îndoială că, cu 
cit democrația este mai largă și mai 
profundă, cu atît este mai necesar 
să se acorde mai multă atenție le
galității socialiste și ordinii de drept, 
cu atît mai necesare ne sînt spiritul 
organizatoric și disciplina conștientă. 
Nu trebuie să ne temem să ridicăm 
deschis și să soluționăm problemele 
dificile ale dezvoltării sociale, să 
criticăm și să discutăm. Tocmai in 
aceste condiții se naște adevărul, se 
stabilesc soluțiile juste. Democrația 
socialistă trebuie să slujească pe de
plin socialismului, intereselor oame
nilor muncii. O bază trainică pentru 
progresul accelerat în toate direc
țiile poate fi creată numai pe baza 
unor prefaceri radicale în economie, 
însăși restructurarea va căpăta pe 
deplin forță numai atunci cînd va 
impulsiona economia națională. Iar 
aceasta, la rîndul său, se va sprijini 
pe prefacerile profunde ale mecanis
mului economic, ale întregului sis
tem de conducere a economiei. în 
cadrul colectivelor sporește conside
rabil interesul față de rezultatele 
financiar-economice ale muncii. în
cep să fie calculate în mod real chel
tuielile și rezultatele, să se facă eco
nomii la lucruri mici și la lucruri 
mari ; să se găsească problemelor 
soluțiile cele mai eficiente.

Astăzi — a continuat raportorul — 
atitudinea superficială fată de mun
că este în mod deosebit condamnată. 
Omul înarmat cu cele mai noi cu
noștințe și tehnica cea mai moder
nă produce tot mai mult, iar munca 
lui. la rîndul ei. depinde tot mal 
mult de activitatea altor mii de par
ticipant! la procesul de producție. în 
aceste condiții, neglijența — fie și a 
unui singur muncitor, inginer, sa
vant — poate avea urmări deosebit 
de grave, poate provoca societății 
pierderi enorme.

Am vrea să subliniem în mod deo
sebit importanta crescîndă a orien
tării umaniste, etice și morale a ști
inței și progresului tehnico-științi- 
fic. Ne pronunțăm pentru ca toate 
realizările științei si tehnicii să fie 
puse în slujba omului, să nu ducă 
la perturbarea echilibrului ecologic. 
Noi am tras învățăminte din aseme
nea evenimente tragice ca accidentul 
de la centrala atomoelectrică de la 
Cernobîl. Sîntem pentru încetarea 
utilizării ștjintei în scopuri militare, 
pentru ridicarea răspunderii sociale 
și a competentei profesionale, a 
eficacității creatoare — aceasta fiind 
astăzi datoria inginerilor și savanți- 
lor, medicilor și profesorilor, a lucră
torilor pe tărimul literaturii șl artei.

In continuare, arătînd că în esen
ță s-a încheiat prima etapă a acti
vității de restructurare, vorbitorul a 
spus : Muncitorii, colhoznicii, inte
lectualii privesc cu înțelegere nece
sitatea de a îmbunătăți disciplina, 
eficienta, calitatea muncii. Oamenii 
devin acum mai exigenti și fată de 
ei. și fată de conducători, de specia
liști, militează cu hotărîre împotriva 
lipsei de spirit gospodăresc și de 
răspundere.

Există temei pentru a se vorbi 
despre unele mutații pozitive în tre
burile practice, în primul rînd în 
sfera economico-socială. Au sporit 
ritmurile de creștere a producției. 
Se conturează schimbări calitative în 
economie, se realizează programe 
tehnico-știintifioe importante, se mo
dernizează construcțiile noastre de 
mașini. A început să se dezvolte 
mai stabil agricultura, mai ales 
zootehnia. Acum putem vorbi des
pre intrarea intr-o nouă etapă a re
structurării, cînd întreaga noastră 
politică, toate hotărîrile noastre se 
transformă în fapte concrete, sînt 
transpuse în viată. Aceasta cere 
eforturi uriașe din partea întregului 
popor — a clasei muncitoare, țărăni
mii. intelectualității, a tuturor ca
drelor noastre. Următorii doi. poate 
trei ani, sînt cei mai complecși, ho- 
tărîtori. într-un anumit sens critici. 
Aceasta pentru că vor trebui rezol
vate simultan sarcini de mare am
ploare și in economie, și în sfera so
cială. și în restructurarea conduce
rii de stat și obștești, și in ideologie 
și cultură.

în economie este necesar să se 
înfăptuiască profunde mutații struc
turale. să se obțină o cotitură ra
dicală în accelerarea progresului teh
nico-științific. să se încheie in prin
cipal restructurarea mecanismului 
economic și să se facă în acest fel 
un pas hotărîtor în angajarea eco
nomiei naționale pe făgașul dezvol
tării intensive. Complexitatea peri
oadei următoare constă și în faptul

că transformările vor afecta intere
sele unei mase tot mai mari de oa
meni. de grupuri sociale si de pături 
ale populației, ale tuturor cadrelor. 
Sintem convinși că situația din țară 
va fi și în viitor definită de spri
jinul larg al oamenilor muncii pen
tru restructurare, de înțelegerea pro
fundă a necesității schimbărilor. în 
pofida unor greutăți pe această cale.

Dar ar fi nejust să nu sesizăm o 
anumită intensificare a rezistentei 
forțelor conservatoare, care văd în 
restructurare un pericol pentru in
teresele șl scopurile lor egoiste. Si 
aceasta se manifestă nu numai în 
anumite verigi ale conducerii, ci si 
în colectivele de muncă. Nu trebuie 
să ne îndoim nici de faptul că for
țele conservatorismului nu se vor 
da in lături să folosească orice greu
tăți pentru a încerca să discrediteze 
restructurarea, să provoace nemulțu
mirea oamenilor muncii. Mai există 
încă unii care preferă să contabili
zeze greșelile. în loc să lupte cu 
minecile suflecate împotriva lipsu
rilor, să caute soluții noi. Desigur, 
greutățile sînt inevitabile in orice do
meniu, cu atît mai mult într-unul 
nou. Dar urmările baterii pasului pe 
loc, ale stagnării și indiferenței sint 
mult mai mari și mai costisitoare 
decît acele greutăți care apar pen
tru anumită vreme în procesul con
strucției creatoare a unor forme noi 
ale vieții sociale. Și astăzi este deo
sebit de necesar să stăpînim la per
fecție arma fermității revoluționare. 
Ea constă în capacitatea de a aprecia 
în mod realist situația, de a nu ceda 
în fața greutăților, de a nu intra in 
panică, de a nu-ți pierde capul nici 
în urma succeselor, nici a insuccese
lor, în capacitatea de a munci sus
ținut și cu un țel precis în fiecare 
zi, în fiecare oră șl de a găsi și 
transpune în viață, pretutindeni și în 
toate, soluții optime. De aici rezultă 
necesitatea unei munci sigure, per
severente, precis dirijate, pentru în
făptuirea celor stabilite, pentru reali
zarea telurilor și sarcinilor propuse, 

îmbunătățirea radicală a activității 
organizațiilor, organelor șl cadrelor 
de partid devine sarcina cea mai im
portantă a momentului actual. Tre
buie să realizăm o cotitură în activi
tatea fiecărei organizații de partid, 
să activizăm munca fiecărui comitet 
de partid, a fiecărui comunist. Sînt 
necesare un mai mare spirit mobi
lizator, mai mult democratism, un 
mai mare spirit de organizare și de 
disciplină.

Făcînd o apreciere asupra lumii 
contemporane, în lumina celei de-a 
70-a aniversări a Revoluției din Oc
tombrie, Mihail Gorbaciov a spus că 
„lumea nu ar fi fost așa cum este, 
cum o vedem acum, dacă nu ar fi 
fost marea revoluție din Rusia”. în 
acest cadru, raportorul s-a referit la 
primele victorii ale politicii externe 
și diplomației leniniste, subliniind că 
a fost continuată orientarea funda
mentală a politic i internaționale so
vietice, pe care pe bună dreptate o 
denumim linia leninistă de pace, co
laborare reciproc avantajoasă între 
state și prietenie între popoare.

Se înțelege — a arătat vorbitorul
— că nu întreaga noastră activitate 
politică externă a cunoscut ulterior 
numai succese și realizări. Au exis
tat și eșecuri. Atît înainte, cit și după 
cel de-al doilea război mondial, nu 
am reușit întotdeauna și in totul să 
folosim posibilitățile care s-au creat. 
Nu am putut să materializăm uriașul 
prestigiu moral cu care Uniunea So
vietică a ieșit din război pentru a 
consolida forțele iubitoare de pace și 
democratice și pentru a-i opri pe or
ganizatorii „războiului rece”. Nu în
totdeauna a fost adecvată reacția 
noastră la acțiunile provocatoare ale 
imperialismului. Cu toate acestea — 
a spus M. Gorbaciov —, în acest mo
ment solemn putem afirma că linia 
principială a politicii noastre a urmat 
permanent orientarea generală elabo
rată și trasată de Lenin, adică in con
formitate cu natura socialismului, cu 
orientarea principială a acestuia spre 
pace.

Și într-o măsură hotărîtoare. tocmai 
datorită acestui fapt am reuș't să 
preîntîmpinăm dezlănțuirea războiu
lui nuclear, să nu dăm imperialis
mului posibilitatea de a cîștiga „răz
boiul rece”. împreună cu aliații 
noștri, am înfrînt strategia imperia
listă a „respingerii socialismului”. 
Imperialismul a fost nevoit să-și mo
dereze pretențiile la dominație mon
dială. în noua etapă ne-am putut 
bizui tocmai pe rezultatele politicii 
noastre iubitoare de pace, elaborînd 
noi abordări în spiritul noului mod 
de gîndire.

Concepția leninistă a coexistenței 
pașnice a suferit în mod firesc 
schimbări.

Congresul al XXVII-lea a prezen
tat o nouă și amplă concepție de 
politică externă. După cum se știe, 
punctul ei de plecare îl constituie 
următoarea idee : în pofida caracte
rului profund contradictoriu al lu
mii contemporane și a deosebirilor 
radicale dintre statele care o for
mează, ea este interdependentă șt 
reprezintă o entitate bine stabilită.

Secretarul general al C.C. al 
P.C.U.S. a amintit apoi că, împreu
nă cu țările socialiste, U.R.S.S. a 
prezentat o serie de inițiative ma
jore la O.N.U., între care proiectul 
privind crearea unui sistem cuprin
zător de pace și securitate interna
țională. Statele Tratatului de la 
Varșovia au propus Pactului 
N.A.T.O., tuturor țărilor europene 
reducerea forțelor armate și arma
mentelor pînă la un nivel de sufi
ciență rezonabil, au propus compa
rarea doctrinelor militare ale celor 
două alianțe cu scopul de a le im
prima o orientare exclusiv defen
sivă. Au propus, de asemenea, un 
plan concret și militează activ pen
tru interzicerea și lichidarea arme
lor chimice. Ele au dat dovadă de 
inițiativă în domeniul elaborării 
unor metode eficiente de verificare 
a reducerii armamentelor, inclusiv 
inspecții la fața locului. Principalul
— a subliniat raportorul — constă 
în aceea că atît concepția, cît și po
ziția noastră fermă în favoarea pă
cii să-și găsească expresia în prac
tică, în întreaga noastră atitudine 
pe arena internațională, în stilul ac
tivității noastre de politică externă 
și diplomatice, caracterizată de ten
dința spre dialog deschis și onest, 
care să țină seama de preocupările 
reciproce și de concluziile științei 
mondiale, fără încercări de a depăși 
sau înșela pe cineva.

între evenimentele noii etape din 
evoluția internațională, vorbitorul a 
relevat întîlnirea de la Reykjavik 
din octombrie 1988.

Noul mod de gîndire, cu criteriile 
sale general-umane, cu orientarea 
spre rațiune și spre deschidere — a 
relevat M. Gorbaciov — a început 
să-și croiască drum pe arena mon
dială. Dar în problemele care ur
mează să fie soluționate de lumea 
contemporană pentru a-și asigura 
supraviețuirea s-a făcut încă foarte, 
foarte puțin. S-a făcut însă începu
tul, și primele semne ale prefaceri
lor sint evidente. Una dintre dove
zile convingătoare în acest sens o 
constituie înțelegerea cu Statele 
Unite ale Americii privind încheie
rea, în cel mai scurt timp, a unui 
acord în problemele rachetelor cu 
rază medie de acțiune și operativ- 
tactice. încheierea acestui acord are 
o uriașă importanță de-sine-stătă- 
toare : pentru prima oară este lichi
dată o întreagă clasă de armamente 
nucleare, se face un prim pas real 
pe calea eliminării arsenalelor nu
cleare, demonstrîndu-se practic că 
se pot realiza progrese în această 
direcție, fără a Be aduce prejudicii 
cuiva.

într-o perioadă de răspundere 
atît de mare — a continuat secreta
rul general al C.C. al P.C.U.S. — 
lumea așteaptă de la cea de-a treia 
și a patra întîlnire a celor mai înalți 
conducători ai U.R.S.S. și S.U.A. mai 
mult decît consfințirea formală a 
ceea ce s-a convenit cu un an in 
urmă și nu numai continuarea con
vorbirilor. Vremea ne grăbește, ca 
și pericolul crescînd de perfecționare 
a armamentelor, care pot să scape 
de sub control. Iată de ce vom mi
lita perseverent la aceste întîlniri 
pentru progrese reale și rezultate 
concrete în ceea ce privește proble- 
ma-cheie a înlăturării pericolului 
nuclear, problema reducerii mijloa
celor strategice ofensive și a împie
dicării plasării armelor in Cosmos. 
Referindu-se la natura imperialis
mului, în care își are originea prin
cipalul pericol de război, M. Gorba
ciov a arătat că noul caracter al 
proceselor economice și politice in
ternaționale actuale nu a fost încă 
înțeles pe deplin, dar că acest lu
cru se va întîmpla deoarece proce
sele în curs au forța unei legi obiec
tive.

în pofida puterii sale — a spus 
raportorul —, capitalul transnațional 
nu va putea determina calea pe care 
să pășească lumea a treia, ci, mai 
degrabă, va fi nevoit să se adapteze 
el însuși la opțiunea independenței 
pe care popoarele au făcut-o sau o 
vor face. Aceste popoare și organi
zațiile care le reprezintă sînt vital 
interesate în noua ordine economică 
mondială.

M. Gorbaciov a relevat însemnă
tatea apariției pe scena politică mon
dială a unor noi mișcări de masă. 
Este vorba — a spus el — de mișcă
rile împotriva amenințării nucleare, 
pentru protejarea mediului înconju
rător, împotriva discriminării rasiale, 
împotriva unei politici de scindare 

a societății în bogați șl săraci și îm
potriva catastrofelor care afectează 
întregi zone industriale — victime 
ale noii modernizări capitaliste.

Partidele social-democrate, socia
liste și muncitorești și organizațiile 
de masă de orientare similară con
tinuă să joace în permanență un rol 
important in politica unor țări și își 
sporesc influența în unele dintre 
acestea. Astfel, în toate domeniile — 
economic, politic și social — putem 
vedea că pretutindeni în lumea de 
astăzi se confirmă ideea considerată 
de Lenin ca una din cele mai pro
funde idei ale marxismului, și anume 
că, o dată cu profunzimea acțiunii 
istorice, masele populare — care o 
consideră drept cauză a lor — vor 
crește și ele, ceea ce constituie în
totdeauna semnul cel mai sigur și 
factorul cel mai puternic al progre
sului social, și deci al păcii.

în ce privește perspectivele creării 
unui sistem atotcuprinzător de secu
ritate internațională, Mihail Gorba
ciov a afirmat că poziția U.R.S.S. in 
problemele apărării este în mod logic 
legată de aceasta. Atît timp cît se 
menține pericolul de război, atît 
timp cit revanșa socială continuă să 
rămînă elementul central al strate
giei și programelor militariste ale 
Occidentului — a spus el — vom face 
și în viitor tot ce este necesar pen
tru menținerea forței defensive la un 
nivel care să excludă supremația mi
litară a imperialismului asupra so
cialismului.

Referindu-se la mișcarea comunistă 
internațională, secretarul general al 
C.C. al P.C.U.S. a relevat fidelitatea 
comuniștilor față de ideea unei so
cietăți mai bune, comuniste, devota
mentul lor față de oamenii muncii, 
în primul rînd față de clasa munci
toare, de lupta pentru interesele lor 
vitale, pentru pace și democrație.

Au trecut vremurile Cominternului, 
Cominformului și chiar ale conferin
țelor internaționale cu hotărîri obli
gatorii — a spus M. Gorbaciov. Toate 
partidele sînt pe deplin și ireversibil 
independente. Noi am afirmat aceas
ta încă de la Congresul al XX-lea. 
Este drept că nu ne-am eliberat din- 
tr-o dată de vechile obiceiuri. Acum 
însă, aceasta este o realitate de netă
găduit.

Mișcarea comunistă internațională 
se înnoiește, întărindu-și coeziunea 
prin respectarea normelor, și ele 
înnoite, ale încrederii, egalității în 
drepturi și solidarității sincere. Ea 
este deschisă dialogului, cooperării, 
colaborării și alianței cu toate cele
lalte forțe revoluționare, democra
tice și progresiste.

în continuare, raportorul a apre
ciat apariția sistemului mondial so
cialist drept cel mai important ja
lon din istoria universală de după 
Revoluția din Octombrie. Toate sta
tele socialiste — a spus el — au 
acumulat multă experiență intere
santă și utilă în soluționarea sarci
nilor sociale, economice și ideolo
gice, în construcția vieții noi. Orîn
duirea socialistă conferă omului 
muncii sentimentul demnității, de 
stăpîn al țării, îi dă garanții socia
le, încredere în viitor, creează 
condiții pentru însușirea cunoș
tințelor, a culturii, pentru valo
rificarea aptitudinilor și talentelor 
individuale. Realizările popoarelor 
țărilor socialiste constituie obiectul 
mîndriei noastre comune.

Sintem departe — a continuat vor
bitorul — de a considera că toate 
schimbările progresiste care au loc 
în lume se datorează numai socia
lismului. Dar felul în care sînt ri
dicate cele mai importante proble
me pentru omenire și în care se 
desfășoară căutarea soluțiilor aces
tora confirmă legătura indestructi
bilă dintre progresul mondial și so
cialism ca forță internațională. A- 
ceastă legătură este deosebit de evi
dentă în lupta pentru preîntîmpi- 
narea unei catastrofe nucleare și în 
existenta unui asemenea raport 
de forțe pe plan mondial care per
mite diferitelor popoare să își apere 
cu mult succes opțiunea social-po- 
litică.

Experiența acumulată permite o 
mai bună organizare a relațiilor 
dintre țările socialiste pe principii 
unanim recunoscute. Acestea sînt 
egalitatea deplină și necondiționată, 
răspunderea partidelor conducătoare 
pentru treburile statului propriu, 
slujirea patriotică a propriului po
por, grija pentru cauza comună a 
socialismului. Acestea înseamnă res
pect reciproc, tratarea cu seriozitate 
a realizărilor și experiențelor priete
nilor, colaborarea benevolă pe mul
tiple planuri. Acestea înseamnă res
pectarea fermă de către toți a prin
cipiilor coexistenței pașnice. Ne-am 
convins că unitatea deplină nu în
seamnă nici pe departe identitate, 
uniformitate. Ne-am convins și de 
faptul că socialismul nu are și nu 
poate avea nici un fel de „model” 
care să fie preluat de toți. întărirea 
prieteniei și dezvoltarea prin toate 
mijloacele a colaborării cu țările so
cialiste reprezintă principala priori
tate a politicii internaționale a Uni
unii Sovietice.

în încheiere, secretarul general al 
C.C. al P.C.U.S. a spus: De-a lungul 
tuturor celor 70 de ani, în fruntea 
poporului sovietic a pășit avangarda 
sa încercată — partidul leninist. 
Fără partidul înarmat cu teoria mar- 
xist-leninistă nu ar fi existat victo
riile revoluției socialiste, fără parti
dul care a învățat să edifice noua 
societate nu ar exista socialism, nu 
ar exista marele nostru stat, nu ar 
exista nici baza pe care se desfă
șoară acum înnoirea tuturor laturi
lor vieții sociale, accelerarea dezvol
tării social-economice a țării. Creș
terea rolului partidului constituie un 
proces legic.

Actualele generații, nu numai din 
țara noastră, sint răspunzătoare pen
tru soarta civilizației și a însăși vie
ții pe Pămînt. De ele depinde în ul
timă instanță dacă începutul noului 
mileniu, al treilea, al istoriei mon
diale va deveni un epilog tragic al 
ei sau un prolog însuflețitor pentru 
viitor. Datoria noastră este de a păs
tra irepetabila noastră civilizație, 
însăși viața pe Pămint, de a realiza 
triumful rațiunii asupra demenței 
nucleare, de a crea toate condițiile 
pentru dezvoltarea liberă și multila
terală a omului și a omenirii. Pășim 
spre o lume nouă — lumea comunis
mului. De pe această cale nu ne 
vom întoarce niciodată I
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Acțiuni și luări de poziție pentru 
încetarea cursei înarmărilor

Spre noi înțelegeri pentru lichidarea armelor nucleare
BONN (Agerpres). — La Dilssel- 

dorf, cel mai mare oraș din landul 
Rhenania de Nord-Westfalia, a 
avut loc o reuniune a unor orga
nizații politice si obștești din 
R.F.G., la care au luat parte si in
vitați de peste hotare, în cadrul că
reia participanta s-au pronunțat 
pentru dezvoltarea în continuare a 
relațiilor Est-Vest si pentru ur
gentarea încheierii unor acorduri in

domeniul dezarmării nucleare. Par
ticipanta au salutat perspectiva în
cheierii în scurt timp a acordului 
sovieto-american privind elimina
rea rachetelor cu rază medie de 
acțiune si operativ-tactice si au 
arătat că acesta trebuie să repre
zinte o bază pentru realizarea unor 
noi înțelegeri care să ducă la lichi
darea totală a armamentelor nu
cleare.

1
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In interesul dezarmării și securității 
in Europa

Consultări la Viena intre reprezentanții statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia și ai statelor membre ale N.A.T.O.

Amplă demonstrație la Haga

VIENA 3- (Agerpres). — în capi
tala Austriei a avut loc o nouă reu
niune în cadrul consultărilor dintre 
reprezentanții statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia și ai sta
telor membre ale N.A.T.O. în pro
blema elaborării mandatului viitoa
relor negocieri în domeniul reduce
rii forțelor armate și armelor con
venționale din Europa, transmite a- 
genția T.A.S.S.

Reprezentanții statelor socialiste 
au atras atenția asupra apelului șe
dinței Comitetului miniștrilor de ex
terne ai statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia pentru urgenta
rea înțelegerilor. care să permită 
trecerea în practică la tratative pri
vind reducerea forțelor armate și a 
armelor conventionale în Europa, ti- 
nind cont de interesele securității 
tuturor statelor participante la pro
cesul general european.

HAGA (Agerpres). — Din iniția
tiva principalelor mișcări olandeze 
de luptă pentru pace, la Haga a 
avut loc o amplă demonstrație de 

1 masă împotriva rachetelor nuclea- 
1 re. Manifestația a fost organizată 
l cu prilejul împlinirii a doi ani de 
' la hotărîrea guvernului Olandei — 
1 in pofida protestului opiniei pu- 
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de croazieră. In cadrul mitingului ț 
care a urmat, numeroși vorbitori 
au relevat că. în prezent, cînd ne
gocierile sovieto-americane au in
trat in stadiu final si este posibi
lă încheierea unui tratat de lichi
dare a unei întregi clase de arme 
nucleare, guvernul de la Haga nu 
trebuie să mai permită amplasarea 
de rachete de croazieră pe terito
riul său.

Nu fonduri pentru înarmare, 
ci pentru înlăturarea dificultăților economice

ACCRA (Agerpres). — Adresîn- 
du-se participantilor la un seminar 
avind ca temă „Relația dintre 
dezarmare si dezvoltare", Sammy 
Kum Buo. directorul centrului re
gional african al O.N.U. pentru 
pace si dezarmare, a subliniat fap
tul că țările Africii au cel mai 
mult nevoie de alocarea unor fon

duri pentru înlăturarea dificultă
ților economice si să nu le iroseas
că pentru arme. In prezent, chel
tuielile militare ale țărilor africa
ne reprezintă o povară financiară 
considerabilă, mai ales dacă se 
tine cont de starea de subdezvol
tare in care se află numeroase sta
te de pe continent, a spus el.
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Una din numeroasele manifestații de protest ale partizanilor păcii din 
Japonia împotriva intrării în apele teritoriale a navelor militare americane 

dotate cu arme nucleare
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Satisfacție față de acordul privind întîlnirea 
sovieto-americană la nivel înalt

NAȚIUNILE UNITE 3 (Agerpres). 
Secretarul general al O.N.U., Javier 
Perez de Cuellar, și președintele 
celei de-a 42-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U., Peter Florin, au 
salutat întîlnirea sovieto-americană 
la nivel înalt, ce va începe la 7 de
cembrie, între Mihail Gorbaciov, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
și președintele S. U. A., Ronald 
Reagan. Secretarul general al O.N.U. 
— a declarat un purtător de cuvînt 
al său — își exprimă speranța că 
apropiata întîlnire sovieto-americană 
la nivel înalt va duce la încheierea 
unor importante acorduri în dome
niul dezarmării.

La fel de important — a subliniat 
la rindul său președintele Adunării 
Generale — este că s-a convenit să 
se examineze și problema reducerii 
cu 50 la sută a rachetelor strategice 
ofensive, și respectarea acordului 
privind limitarea armamentelor an-

tirachetă. De asemenea, netransfe- 
rarea cursei înarmărilor în Cosmos 
are o importanță hotăritoare pentru 
supraviețuirea omenirii în era nu- 
clearo-cosmică.

BONN 3 (Agerpres). — Cancelarul 
federal al R.F. Germania, Helmut 
Kohl, cheamă marile puteri să con
tinue progresele înregistrate în do
meniul controlului armamentelor, a 
declarat, la o conferință de presă, la 
Bonn, purtătorul de cuvînt al guver
nului vest-german, Friedhelm Ost. 
„Acordul privind eliminarea rachete
lor nucleare cu rază medie de acțiu
ne nu trebuie să rămină un eveni
ment izolat", ci trebuie să constituie 
un impuls în direcția interzicerii 
globale a armelor chimice și începe
rii cit mai rapide de negocieri asupra 
armelor convenționale. consideri 
cancelarul Kohl, citat de purtătorul 
de cuvînt.

ORIENTUL MIJLOCIU
• In favoarea organizării unei conferințe internaționale de 

pace • Acord între O.E.P. și Mișcarea libaneză AMAL
AMMAN 3 (Agerpres). — în ca

drul intilnirii dintre regele Hussein 
al Iordaniei și ministrul de externe 
al Marii Britanii, Geoffrey Howe, 
aflat la Amman, a fost subliniată 
necesitatea convocării unei conferin
țe internaționale de pace în Orien
tul Mijlociu, sub auspiciile O.N.U., 
precum și încetării războiului ira- 
kiano-iranian pe baza Rezoluției 598 
a Consiliului de Securitate. După 
convorbirile pe care le-a avut cu 
ministrul de externe englez, premie
rul iordanian, Zaid Al Rifai, a sub
liniat că în Orientul Mijlociu^ nu 
poate fi instaurată o pace justă și 
durabilă fără convocarea, sub aus
piciile O.N.U., a unei conferințe in
ternaționale la care să participe 
toate părțile implicate în situația 
conflictuală din regiune, precum și 
cei cinci membri permanenți ai 
Consiliului de Securitate.

TEL AVIV 3 (Agerpres). — Aflat 
în vizită în Israel, primul ministru 
al Franței, Jacques Chirac, s-a pro
nunțat în favoarea organizării unei 
conferințe internaționale de pace în 
Orientul Mijlociu. în cursul convor
birilor cu oficialitățile țării-gazdă, 
premierul Chirac a abordat aspecte 
ale relațiilor dintre Franța și Israel.

ABU DHABI 3 (Agerpres). — 
Organizația pentru Eliberarea Pa
lestinei și Mișcarea politico-militară 
libaneză AMAL au convenit asupra 
mecanismului de aplicare a acordului 
încheiat la 11 septembrie privind în

cetarea „războiului taberelor" din 
Liban. Mecanismul a fost discutat 
și s-a convenit asupra lui în ca
drul unei întîlniri desfășurate la Al
ger între liderul organizației AMAL, 
Nabih Berri, și secretarul general al 
Frontului Democratic pentru Elibe
rarea Palestinei, Nayef Hawatmeh, 
împuternicit de O.E.P. să negocieze 
această înțelegere.

NAȚIUNILE UNITE 3 (Agerpres). 
— Libanul a adresat secretarului ge
neral al O.N.U. cererea de a se a- 
dopta măsuri eficiente care să pună 
capăt represiunilor israeliene împo
triva populației libaneze din sudul 
țării. într-o scrisoare difuzată în ca
litate de document al Adunării Ge
nerale a O.N.U., guvernul libanez 
cheamă la aplicarea rezoluțiilor care 
prevăd retragerea totală a trupe’or 
israeliene de pe teritoriul Libanu
lui. Continuarea ocupației israeliene 
constituie o piedică în ca’ea regle
mentării politice, economice si so
ciale a crizei libaneze, se subliniază 
în scrisoare.

RIAD 3 (Agerpres). — La înche
ierea unei ședințe a guvernului, re
gele Fahd al Arabiei Saudite a lan
sat țărilor arabe apelul de a depăși 
divergențele în perspectiva apropia
tei conferințe arabe la nivel înalt de 
la Amman. Suveranul saudit a apre
ciat că în prezent unitatea arabă 
este mai importantă ca oricînd, în 
contextul situației din Golf.

Conferința 
generală a UNESCO

PARIS 3 (Agerpres). — Conferința 
generală a UNESCO și-a încheiat 
dezbaterile generale, participanții 
subliniind. între altele, necesitatea ca 
organismele O.N.U. să aibă un rol 
mai activ în promovarea dezvoltării 
și a cooperării între țările în curs 
de dezvoltare. în același timp, nouă 
comitete ale UNESCO au analizat 
probleme specifice ale acestui orga
nism al O.N.U. — cultura și rolul 
femeilor și al tinerilor, chestiuni de 
ordin bugetar și altele. Delegații din 
țările în curs de dezvoltare au apre
ciat că este necesar ca UNESCO să-și 
intensifice eforturile, îndeosebi în 
lupta împotriva analfabetismului. In 
cadrul lucrărilor celei de-a 24-a Con
ferințe generale a UNESCO urmează 
să se procedeze la alegerea noului 
director general al organizației, pen
tru această funcție fiind propus de 
către Consiliul executiv Federico 
Mayor Zaragoza (Spania).

Reuniunea la nivel înalt 
a țărilor S.A.A.R.C.

KATMANDU 3 (Agerpres). — La 
Katmandu, capitala Nepalului, s-au 
deschis lucrările celei de-a IlI-a re
uniuni la nivel inalt a Asociației 
Asiei de Sud pentru Cooperare Re
gională (S.A.A.R.C.). Șefii de stat 
sau de guvern din Bangladesh, Bhu
tan, India, Nepal, Maldive, Pakistan 
și Sri Lanka vor examina diferite 
probleme privind extinderea și a- 
profundarea cooperării economice și 
în alte domenii între țările membre.

Luînd cuvintul în cadrul reuniu
nii, regele Wangchuk al Bhutanului 
s-a pronunțat pentru reducerea po
tențialelor nucleare din întreaga 
lume și înfăptuirea dezarmării ge
nerale. El a salutat dialogul sovie
to-american în domeniul dezarmării, 
exprimîndu-și speranța că apropia
ta întîlnire la nivel inalt dintre 
U.R.S.S. și S.U.A. ar putea deschi
de calea unei reduceri reale a ar
melor nucleare.

COREEA DE SUD

Răspunsurile guvernelor Irakului și Iranului la propunerilesecretarului general al O.N.U. privind încetarea locului
NAȚIUNILE UNITE 3 (Agerpres). 

— Secretarul general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, i-a primit, 
separat, pe reprezentanții la Națiuni
le Unite ai Irakului și Iranului, care 
i-au remis răspunsurile guvernelor 
lor Ia propunerile secretarului gene
ral al Națiunilor Unite privind înce
tarea focului. Surse ale O.N.U., citate

de agenția W.A.M., au apreciat că 
documentele reiau, în general, pozi
țiile cunoscute ale celor două țări. 
Secretarul general al O.N.U. i-a in
format pe președintele Consiliului de 
Securitate pentru luna în curs, repre
zentantul Japoniei, și pe cei cinci 
membri permanenți ai consiliului in 
legătură cu răspunsurile primite de 
la Irak și Iran.

Aprigă dispută 
în campania 

electorală
SEUL 3 (Agerpres. — în cadrul 

campaniei electorale din Coreea de 
Sud se manifestă o aprigă dispută 
între sprijinitorii reformelor demo
cratice și susținătorii regimului dic
tatorial — aceștia din urmă benefi
ciind de avantajul considerabil că se 
află încă la putere.

După cum transmit agențiile de 
presă, adepții unuia dintre liderii 
cunoscuți ai mișcării antidictatoriale, 
Kim Dae Jung, au hotărît convo
carea, la 12 noiembrie, a Congresu
lui de constituire a noii formațiuni 
politice de opoziție Partidul Păcii și 
Democrației. Desprins din Partidul 
Democratic al Reunificării, noul 
partid dispune de sprijinul a 25 de 
deputați ai parlamentului.

Pentru garantarea accesului Namibiei la independență
NAȚIUNILE UNITE 3 (Agerpres). 

— „Creșterea forțelor inamice de
monstrează dimensiunile rezistenței 
pe care o întîmpină in Namibia", a 
declarat Helmut Angula, reprezen
tantul Organizației Poporului din 
Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.) Ia 
Națiunile Unite, într-o convorbire 
cu corespondentul agenției China 
Nouă. El a evocat momentul înce
perii luptei armate in Namibia, in 
urmă cu 21 de ani : „Am lansat 
acțiunile cu cîțiva combatanți, poate 
sub o sută, și în prezent Armata de 
Eliberare a Poporului din Namibia, 
aripa militară a S.W.A.P.O.. este ca
pabilă să opereze aproape în întreg

teritoriul național". Ca urmare a 
sporirii forței de luptă a Armatei 
de Eliberare, regimul sud-african a 
sporit numărul soldaților săi în Na
mibia la 75 000 la sfîrșitul anilor 
’70, apoi la 100 000 în 1982, pentru 
ca în prezent trupele sud-africane 
să totalizeze 110 000 de militari; 
„Știm că lupta va fi lungă și grea, 
dar sperăm că victoria noastră nu 
va întîrzia", a spus H. Angula. Re
prezentantul S.W.A.P.O. a chemat, 
totodată. Consiliul de Securitate să-1 
autorizeze pe secretarul general al 
O.N.U. să treacă la înfăptuirea Re
zoluției 435 privind accesul Nami
biei la independență.

Regimul rasist de la Pretoria — cauza instabilității 
în Africa australă

LUSAKA 3 (Agerpres). — Regi
mul minoritar rasist din R.S.A. este 
cauza situației instabi’e din întreaga 
zonă a Africii australe — a declarat 
Alex Shapi, secretar de stat pentru 
apărare și securitate în guvernul 
Zambiei. Vorbind cu prilejul înche
ierii unui seminar anual pentru ca
drele superioare din armată, la Lu
saka, el a arătat că politica autori
tăților de la Pretoria se exprimă 
printr-o permanentă campanie de 
represiuni în R.S.A.. prin acte de a- 
gresiune neprovocate, terorism de 
stat și acțiuni de '’—t-bilizare față 
de toate statele u.,i „prima linie". 
Ministrul zambian a arătat că. în 
momentul de față, lupta pentru e- 
mancipare socială în Africa de Sud, 
în general lupta împotriva regimu
lui de apartheid și de opresiune în 
Namibia, a intrat într-o fază irever
sibilă, care reclamă mobilizarea ple
nară a forțelor interne și externe 
ce acționează pentru schimbări struc
turale în Africa de Sud.

BONN 3 (Agerpres). — Ministrul 
vest-german de externe, Hans Die
trich Genscher, a cerut regimului 
minoritar de la Pretoria să ;> nă ca
păt neîntîrziat politicii de apartheid 
și acțiunilor de destab lizare între
prinse împotriva statelor din zonă. 
Arătînd, intr-un interviu radiodifu

zat, că Angola și alte țări din 
Africa australă sînt victime ale po
liticii agresive ale guvernului sud- 
african, șeful diplomației vest-ger
mane — care a efectuat în aceste 
zile un turneu în Africa — s-a pro
nunțat pentru punerea în aplicare a 
Rezoluției 435 a Consiliului de Secu
ritate privind organizarea de alegeri 
în Namibia și garantarea dreptului 
acestui teritoriu la autodeterminare.

HAGA 3 (Agerpres). — Reprezen
tanții a 60 de municipii olandeze au 
cerut Republicii Sud-Africane să 
abolească sistemul de apartheid și 
să elibereze toți deținuții politici, ă 
declarat un purtător de cuvînt al 
Consiliului orașului Haga. Cererea 
în acest sens este conținută în re
zoluțiile adoptate de reprezentanții 
municipiilor cu prilejul unei confe
rințe desfășurate săptămîna trecută, 
prezidată de primarul Amsterdamu
lui. Ed Van Thijn. în documentele 
adoptate se cere în mod expres 
R.S.A. să nu-i execute pe cei 32 de 
deținuți politici condamnați Ia moarr 
te de către regimul minoritar rasist 
de la Pretoria. Totodată se cere gu
vernului olandez să treacă la pre
siuni economice împotriva Pretoriei 
pentru a determina autoritățile ra
siste sud-africane să pună capăt 
apartheidului.

Datoria externă-o grea povară pentru țările in curs 
de dezvoltare

DAKAR 3 (Agerpres). — Confir- 
mînd opiniile generale privind ma
rele impact asupra economiei al da
toriilor externe, Edward Jay cox, vi
cepreședinte al Băncii Mondiale pen
tru Africa, a declarat, la Dakar, că 
trei sferturi din țările africane an
gajate într-o politică de ajustări 
structurale nu vor putea duce la bun 
sfîrșit planurile lor de redresare e- 
conomică dacă nu va fi găsită o so
luție la datoriile externe. Potrivit 
expertului, din 25 de țări africane de 
la sud de Sahara. 17 vor întîmpina 
cele mai mari dificultăți dacă, pe 
de o parte, nu se va ajunge la o ușu
rare a poverii datoriei, iar, pe de 
altă parte, nu se va realiza un flux 
de capital obținut prin termeni de 
dobîndă mai scăzuți. El a recunos

cut, totodată, că planurile și pro
gramele de redresare economică 
pentru categoria de state amintite 
sînt amenințate de lipsa resurselor 
financiare provocată de achitarea 
notei încărcate la serviciul datoriei 
externe.

QUITO 3 (Agerpres). — în Ecua
dor are loc, în zilele de 5 și 6 no
iembrie, un seminar internațional pe 
tema datoriei externe a țărilor lati- 
no-americane și caraibiene. Vorbi
torii urmează să prezinte experien
ța și acțiunile unor state din zonă 
în efortul întreprins pentru rezol
varea acestei probleme, precum și 
perspectivele pentru perioada urmă
toare, informează agenția Prensa 
Latina.

—— ...—— (f)LV ACrCALZTATEA ~POÎĂȚÎCĂ)

Aspecte ale relațiilor 
economice dintre 
Japonia și C.E.E.

BONN 2 (Agerpres). — Institutul 
vest-german al cercetării economice 
„IFO“ a dat publicității un raport 
asupra relațiilor comercial-economi- 
ce dintre țările C.E.E. și Jaoonia. 
Subliniind gradul înalt de activitate 
în domeniul investițiilor firmelor 
nipone în țările vest-europene, în 
special în Marea Britanie, Olanda 
și R.F.G., documentul menționează 
că la sfîrșitul lunii martie Japonia 
investise în 3 500 de proiecte din a- 
ceste țări.

Potrivit raportului, începînd de 
anul trecut firmele nipone au în
ceput să-și investească mai activ ca
pitalurile în industria țărilor C.E.E.. 
astfel incît în ianuarie 1987 existau 
in aceste țări 242 de filiale a'e com
paniilor nipone cu profil industrial. 
Investițiile directe de capital nipon 
în industria vest-germană erau, la 
sfîrșitul anului trecut, de 4,38 mi
liarde mărci vest-germane. subli
niază raportul, mențion’nd, totodată, 
că investițiile vest-germane in eco
nomia niponă totalizau la acea dată 
1,35 miliarde mărci vest-germane.

O clipa
Știri despre continuarea con

flictului militar dintre Iran și 
Irak, despre agravarea încordării 
din zona Golfului continuă să so
sească aproape in fiecare zi, pro- 
vocînd îngrijorare in rindurile 
opiniei publice internaționale, care, 
in mod indreptățit, consideră că 
acestea creează o situație deosebit 
de periculoasă in regiune, cu im
plicații și riscuri din cele mai 
serioase pentru pacea in întreaga 
lume. Această îngrijorare este cu 
atit mai legitimă cu cit adoptarea 
Rezoluției nr. 598 a Consiliului de 
Securitate al O.N.U. generase spe
ranța că se va pune capăt văr
sării de singe și se va trece la 
rezolvarea conflictului prin nego
cieri, pentru restabilirea păcii și 
liniștii. Numai că acest lucru nu 
s-a întimplat.

Dar, concomitent cu intensifica
rea acțiunilor de luptă intre Iran 
și Irak, pe uscat, pe apă și în aer, 
care provoacă ambelor părți pier
deri grele de vieți omenești și 
mari distrugeri materiale, cu în
mulțirea prezenței de escadre na
vale străine in apele Golfului, a 
căror prezență sporește riscul ex
tinderii conflictului, al declanșării 
unor evenimente imprevizibile, 
iată și o veste cu totul și cu totul 
deosebită din această regiune 
„fierbinte".

Este adevărat, știrea se referă 
la un fapt despre care se poate 
spune că ar fi minor, deși este 
mare prin semnificații. Faptul la 
care ne referim este tot o „con
fruntare", dar o confruntare... 
pașnică : pe terenul de sport. S-a 
desfășurat zilele trecute in Ku-

de pace
weit, cu prilejul campionatului 
asiatic de volei masculin. Progra
mul campionatului a pus față în 
fata echipele Irakului și Iranului. 
Cum era lesne de presupus, acest 
meci a atras o atenție cu totul 
aparte a tuturor corespondenților 
de presă, ca și a publicului specta
tor, care a umplut tribunele.

. După cum relatează agențiile de 
presă, meciul a, început sub cele 
mai bune auspicii : deși reprezen
tau țări intre care se duce de 7 
ani un război singeros, echipele 
și-au strîns mîinile la intrarea în 
teren. Aceasta a stirnit ropote de 
aplauze in tribune. Iar in conti
nuare, meciul s-a desfășurat în 
deplină sportivitate, fără nici un 
incident, dominat de la un capăt 
la altul de spiritul de „fair play". 
La sfirșit, jucătorii celor două 
echipe și-au dat din nou mina, 
salutind publicul, care-i aplauda 
frenetic. Noi aplauze furtunoase a 
stirnit și gestul echipei irakiene, 
care a trimis un buchet de flori 
celei iraniene.

Desigur, nu a avut importanță 
cine a ciștigat meciul. Pentru că, 
dincolo de punctajul tehnic, au 
ciștigat, de fapt, ambele echipe.

Și nu numai ele, ci și spiritul 
de ințelegere, de primat al rațiu
nii, care a licărit, fie si pentru 
puțin, printre norii întunecați ai 
fumului de bombe.

Ce ar fi dacă „clipa de pace" 
s-ar permanentiza, dacă exemplul 
de mai sus ar fi urmat de mani
festări similare pe toate planurile ?

N. PLOPEANU
După scurta vacanță care a urmat 

formării noii coaliții pentapartite, 
conduse de fostul ministru al finan
țelor, Giovanni Goria, viața politică 
italiană înregistrează din nou o 
multitudine de frămintări în rapor
turile dintre principalele formațiuni 
politice, dintre guvern și sindicate, 
în susținuta activitate parlamen
tară, precum și in ce privește opți
unile de politică externă. Este sem
nificativ faptul că importante eveni
mente din viața internațională au 
avut și continuă să aibă un larg 
eoou în politica externă a țării. Ma
joritatea forțelor politice din țară au 
salutat ..astfel înțelegerea de prin
cipiu dintre U.R.S.S. și S.U.A. cu 
privire la încheierea unui acord in 
problema rachetelor cu rază medie 
și scurtă de acțiune. Primul-minis- 
tru Goria, precum și ministrul de 
externe Giulio Andreotti au avut 
cuvinte de apreciere la adresa aces
tei înțelegeri, evidențiind că, pentru 
prima oară in era nucleară, sovieti
cii și americanii au ajuns la un plan 
global de distrugere a unei întregi 
categorii de arme. Secretarul general 
al P.C.I., Alessandro Natta, a califi
cat acordul drept „un eveniment de 
însemnătate istorică și un pas im
portant pe calea reducerii arsenale
lor militare", „un succes al aspira
țiilor celor mai nobile ale umanită
ții și o confirmare a ideilor pentru 
care a luptat și luptă P.C.I.". Cu 
multă satisfacție au primit știrea lo
cuitorii din Comiso (Sicilia), unde au 
fost pină acum instalate 64 din cele 
112 rachete „Cruise" prevăzute să 
fie „găzduite" de Italia. „Acum, 
scria ziarul „IL MESSAGGERO", 
Comiso va putea redeveni liniștita 
localitate dinainte de 1980, liberă, în 
sfîrșit, de umbra rachetelor și de mi
litarii străini prezenți la baza
N. A.T.O".

Mult comentată a fost și decizia 
guvernului de a trimite nave mili
tare în zona Golfului, într-o „misiu
ne de protejare, directă sau indirectă 
— cum explica ministrul apărării, 
Valerio Zanone — a navelor comer
ciale italiene ce străbat apele inter
naționale din această zonă". Dezba
terile din parlament au fost foarte 
aprinse, opoziția adresînd critici se
rioase la adresa acestei decizii a gu
vernului, apreciind că ea vine în 
contradicție cu poziția adoptată la
O. N.U. și nu contribuie la stabi

lirea păcii în regiune. „Libertatea și 
securitatea navigației, scria ziarul 
„L’UNITA", pot fi asigurate numai 
dacă se îndeplinesc două condiții : 
se pune capăt conflictului dintre 
Iran și Irak și sînt retrase toate 
navele militare din zonă". Chiar și 
unii reprezentanți de frunte ăl 
partidelor care compun actuala coa
liție s-au pronunțat împotriva deci
ziei guvernamentale. Este semnifica
tiv astfel faptul că secretarul na
țional al Partidului Democrat-Creștin, 
Ciriaco de Mita, a declarat intr-un 
Interviu acordat ziarului „LA REPU- 
BBLICA" că „misiunea navelor ita
liene in Golf constituie o aventură". 
chiar dacă ulterior a încercat să ate-

șește chiar și pe cel al celor două 
camere ale forului legislativ ameri
can — n.r.) reprezintă două idei 
avansate de cei care își dau seama 
că pentru a legifera este necesar să 
fie depășită -lentocrația-" — adică 
procesul lent de adoptare a decizii
lor. în timpul ultimei legislaturi s-a 
discutat timp de mai bine de doi 
ani, dar inutil, despre reforma parla
mentului. Au fost avansate propu
neri mergînd de la abrogarea Sena
tului și crearea unei singure camere 
cu 420 parlamentari (stingă indepen
dentă și partidul comunist), menține
rea Senatului, dar cu funcțiuni dife
rențiate, ca organism reprezentativ 
al regiunilor (partidul socialist), și
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nueze precizările sale. Zilele trecute, 
la Roma a fost organizată o impre
sionantă manifestare pentru pace și 
dezarmare, la care au aderat nu
meroase organizații politice și socia
le, participanții cerînd retragerea 
navelor militare italiene din zona 
Golfului.

în cursul ultimei legislaturi, celor 
două camere ale parlamentului — 
Camera deputaților și Senatul — 
le-au fost prezentate nu mai puțin 
de 6 053 propuneri sau proiecte de 
legi. Dintre acestea, doar 792, adică 
13 la sută, s-au transformat în legi 
definitive. Restul au rămas „moște
nire" pentru actuala legislatură. Por
nind de la această situație, revista 
„L’EXPRESSO" scria că „problema 
cea mai urgentă pe care cea de-a 
IX-a legislatură a lăsat-o parlamen
tului ales la 14 iunie o reprezintă 
îmbunătățirea și raționalizarea pro
priei sale funcționări, care nu mai 
este adecvată societății de azi". „De
pășirea bicameralismului perfect ce 
caracterizează sistemul nostru poli
tic, notează la rindul său revista 
„PANORAMA", și diminuarea nu
mărului parlamentarilor (cu cei 630 
deputați și 320 senatori, Italia depă-

pînă la reducerea numărului de 
deputați și senatori (partidul liberal) 
— toate nedepășind însă cadrul 
dezbaterilor Comisiei constituționale. 
Definind, zilele trecute, în chip me
taforic actualul parlament „drept un 
vestigiu al secolului al XVIII-lea, 
care frînează procesele democratice 
ale vieții țării", secretarul general al 
partidului socialist, Bettino Craxi, a 
anunțat că P.S.I. va pune în modul 
cel mai deschis problema reformei 
reglementărilor parlamentare și, pen
tru aceasta, va cere o întîlnire a tu
turor secretarilor generali ai parti
delor care formează majoritatea gu
vernamentală „pentru ca fiecare 
să-și asume propria responsabili
tate".

Alături de această importantă 
chestiune, care privește întreaga pa
letă de forțe politice din arcul con
stituțional, indiferent dacă se află 
sau nu în majoritate, noul parla
ment și coaliția pentapartită vor 
avea de înfruntat și alte probleme, 
cum sînt cele referitoare la proiec
tele de reformă electorală, la statu
tul invățămîntului elementar și se
cundar, la apărarea mediului încon

jurător și, nu în ultimul rind. la re- 
ferendumurile ce se vor desfășura la
8 noiembrie și care privesc politica 
energetică și modul de funcționare a 
justiției.

Toți observatorii sînt însă de pă
rere că problema cea mai importantă 
pentru guvernul italian este aceea de 
a readuce sub control deficitul chel
tuielilor publice. Cei patru ani ai 
ultimei legislaturi n-au schimbat cu 
nimic din realitatea că acest deficit 
rămine „o mină plutitoare pentru 
economie" („IL GIORNO"). Se pre
vede că la sfîrșitul anului el va 
atinge între 107 și 115 mii miliarde 
de lire ! Cit privește deficitul balan
ței de plăți în primele șapte luni, el 
a ajuns la 1 852 miliarde de lire, iar 
cel al balanței comerciale a depășit
9 000 miliarde de lire. Chiar re
cent, primul-ministru avertiza : „E- 
nergia costă tot mai scump, deficitul 
public crește peste previziuni, difi
cultățile in ce privește plățile exter
ne sînt evidente". „Este clar, sublinia 
el, că, de acum înainte, Italia va 
trebui să conteze mai ales pe for
țele proprii pentru a se reinscrie pe 
calea unei dezvoltări echilibrate". în 
acest scop, premierul arăta că ideea 
centrală a legii financiare pe 1988, 
care a fost prezentată la începutul 
lunii parlamentului, este „cei care 
azi nu plătesc să fie obligați să o 
facă" și „să fie privilegiate sectoa
rele care produc, și nu cele care 
consumă". Dezbaterile pe marginea 
legii se anunță destul de vii și 
aceasta nu numai datorită opoziției 
celor trei centrale sindicale (C.G.I.L., 
C.I.S.C., U.I.L.), care au făcut cunos
cut că vor organiza o grevă gene
rală dacă cererile lor nu vor fi sa
tisfăcute, ci și atitudinii critice ve
nite chiar din partea unor forma
țiuni ale coaliției.

Dacă în urma ultimului Consiliu 
Național al Partidului Democrat-Creș
tin noul premier a ieșit, după cit se 
pare, întărit, „cursa cu obstacole a 
noii coaliții", cum o definea un ziar 
milanez, va continua. Actuala situa
ție de certă ambiguitate între mem
brii majorității guvernamentale, și 
în primul rind între democrat-creș- 
tini și socialiști, s-ar putea să se 
prelungească pînă la viitorul congres 
al democrației-creștine, prevăzut 
pentru primăvara anului viitor.

Radu BOGDAN
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scurt

minate probleme legate de semna
rea acordului sovieto-american pri
vind lichidarea rachetelor cu rază 
medie și mai scurtă de acțiune.

LA HAVANA s-au încheiat con
vorbirile iugoslavo-cubaneze prile- 

I juite de vizita în Cuba a președin
telui Prezidiului R.S.F.I., Lazar

• Moisov. efectuată la invitația pre
ședintelui Consiliului de Stat și al 
Consiliului de Miniștri ale Repu-

I blicii Cuba. Fidel Castro. în cursul 
convorbirilor dintre cei doi condu- 

I cători, au fost examinate, între 
altele, probleme ale schimburilor

* comerciale și cooperării bilaterale. 
. O atenție specială a fost acordată

problemei datoriilor externe, subli- 
I niindu-se necesitatea rezolvării ei 

prin stimularea dezvoltării econo- 
I mice a statelor debitoare și. impli- 
I cit, prin sprijinirea acestora cu re

sursele financiare necesare. Părțile 
I s-au pronunțat pentru reprograma- 

rea obligațiilor față de creditori.

VIZITA. Aflat într-o vizită la 
Beijing. Michael Armacost. adjunct 
al secretarului de stat al S.U.A.. a 
avut convorbiri cu Zhu Qizhen, ad- 

I junct al ministrului afacerilor ex
terne al R.P. Chineze. în cadrul 

1 cărora au fost examinate evoluția 
I relațiilor dintre cele două țări și o

serie de probleme internaționale 
de interes comun, relatează agenția 
China Nouă. Michael Armacost a 

I avut, de asemenea, o întrevedere 
cu ministrul de externe al R.P. 
Chineze. Wu Xueqian.

REUNIUNE. Ministrul fil’oinez 
I al afacerilor ex’er-'e. Râul Manla- 

niis. a declarat că reuniu"ea la ni- 
Ivel înalt a Asociației Națiunilor 

din Asia de Sud-Est (A.S.E.A.N.) 
va avea loc la Manila, așa cum 

Is-a prevăzut inițial. în cursul lunii 
decembrie. El a arătat că s-au pri
mit asigurări din partea tuturor

statelor membre — Brunei, Mala- 
yezia. Indonezia, Singapore și 
Thailanda — cu privire la parti
ciparea Ia această reuniune. Tot
odată el a anunțat că va efectua 
un turneu în cîteva dintre sta
tele membre, pentru a stabili unele 
detalii cu privire la această reu
niune.

TÎRG INTERNAȚIONAL. S-a 
deschis cea de-a 24-a ediție a Tîr- 
gului internațional de la Bagdad. 
România participă cu exponate ale 
Industriei grele, industriei electro
tehnice și electronice, industriei 
chimice și petrochimice, industriei 
ușoare, industriei materialelor de 
construcții.

CONVORBIRI. La Cairo au 
avut loc convorbiri etiopiano-egip- 
tene consacrate dezvoltării relați
ilor dintre cele două țări. După 
cum informează agenția M.E.N., șe
ful delegației Etiopiei, Manuel 
Amde Michael, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, a declarat 
că întîlnirea și convorbirile de 
la Cairo au constituit un succes, 
ele contribuind pozitiv la adîn- 
cirea relațiilor de conlucrare 
dintre Egipt și Etiopia, așa cum 
au relevat și contactele la nivel 
inalt dintre cele două țări.

ȘEDINȚĂ. La Monterey, statul 
California, s-a deschis o ședință de 
două zile a grupului de planificare 
nucleară al N.A.T.O. la nivelul mi
niștrilor apărării ai țărilor membre 
ale Pactului nord-atlantic. Ziarul 
„Washington Post", citat de agenția 
T.A.S.S., informează că vor fi exa

MASURI EXCEPȚIONALE. Pre- [ 
ședințele Republicii Sierra Leone, 
generalul maior Joseph Saidu Mo- 1 
moh, a anunțat luarea unor măsuri . 
excepționale în vederea redresării 
economiei. Șeful statului a relevat I 
că armata și poliția au primit pre
rogative speciale în lupta cu cei | 
care subminează economia na’io- | 
nală. Joseph Saidu Momoh a che
mat. totodată, populația să acorde | 
sprijin deplin guvernului în tradu- I 
cerea în viață a măsurilor excep- ' 
ționale. menite să scoată economia 
din grava criză pe care o traver- I 
sează în prezent.

POLITIA ITALIANA a descope- | 
rit. ca urmare a declarațiilor făcu- I 
te de un arestat care s-a dezis de ( 
trecutul său mafiot, unul dintre . 
„cimitirele" in care Mafia își „în
groapă" victime’e, pe care le face I 
să dispară. Astfel, potrivit depozi
țiilor făcute, zona din jurul orasu- | 
lui sicilian Agricento a fost folo
sită de Mafia pentru a face să dis
pară cadavre'e multora d;ntre vic
timele sale. într-adevăr, într-o ripă, 
situată la o distanță apreciabilă de 1 
o plantație de măslini, s-au găsit 
două automobile răsturnate, cu ca
davrele proprietarilor înăuntru, | 
„dispărute" cu șapte și, respectiv, 
zece ani în urmă. i

GUVERNUL CONGOLEZ urmea
ză să adoDte roi măsuri econom;ce 
în scopul îmbunătățirii situației 
socia'-e'onomice a tării, afectată I 
din cauza conjuncturii economice 
i-terrationa'e nefavorabile. relevă 
agenția congoleză de știri A.C.I. 
OhiecLvu1 programului urmărit 1 
este echl'ibrarea ba’a^tei de plăți. . 
în prezent deficitară ca urmare a 
c’reltuie'Uor pentru achiziționarea | 
de produse nepetroliere. Potrivit 
programului se vor stabili noi rit- I 
muri de dezvoltare pentru diferi
tele ramuri ale economiei.
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