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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

la întilnirea de la Moscova a conducătorilor și reprezentanților 
partidelor comuniste și muncitorești, socialiste, social-democrate, 
ai altor forțe politice progresiste, ai mișcărilor de eliberare națională

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU 
s-a intîlnit cu tovarășul Yasser Arafat

Stimați tovarâți și prieteni,Partidul Comunist Român salută organizarea acestei întîlniri care ne dă posibilitatea să facem un schimb de păreri în problemele majore ale lumii contemporane.în numele comuniștilor români, aș dori de la început să adresez tuturor participanților și. partidelor pe care le reprezint^ un salut de solidaritate și prietenie. 'întilnirea noastră, prilejuită de a 70-a aniversare a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, are loc in împrejurări internaționale deosebit de grave și complexe; Este bine cunoscut că Marea Revoluție din Octombrie s-a desfășurat in împrejurări complexe. cînd, după primul război mondial, în viața omenirii se puneau probleme grele. Proletariatul rus. sub conducerea partidului comunist făurit de Lenin, a dat răspuns multora din aceste probleme grave și a arătat că există o altă cale de soluționare — aceea a puterii muncitorești și țărănești, a puterii poporului, în care toți cei ce muncesc, indiferent din ce domeniu, să fie cu adevărat stăpîni pe destinele lor, să-și făurească în mod liber o nouă viață, fără asuprire și exploatare. Aceasta a arătat, totodată, popoarelor. din colonii, că există o singură cale, pentru a scutura jugul imperialist, colonial — calea luptei pentru independentă, pentru dezvoltarea fiecărui popor, așa cum o dorește, fără nici un fel de dominație din partea cuiva.în cei 70 de ani s-au petrecut multe schimbări și s-a vorbit la ședința solemnă despre acestea. Acum ne aflăm, in împrejurări internaționale in care se pune întrebarea cum trebuie să soluționăm problemele grave actuale, cum să încheiem mileniul al doilea și cum să intrăm in al treilea mileniu. Răspunsurile la aceste întrebări pot fi multe și ele trebuie să țină seama de complexitatea problemelor, de diversitatea situațiilor de la o zonă la alta — din Europa, din Africa, din Asia, din Orientul Mijlociu, din America Latină. Nu se pot da soluții universal valabile, nu se pot oferi modele cum trebuie să fie soluționate aceste probleme. însăși viața a demonstrat că în edificarea societății socialiste nu se poate merge decît în concordanță cu realitățile, ți- nînd seama de legitățile generale și de principiile socialismului științific, aplicîndu-le în mod realist Ia situația concretă din fiecare țară. Cu atît mai mult, soluționarea diferitelor probleme, inclusiv a celor privind trecerea spre 

socialism, făurirea socialismului într-un șir de noi state, trebuie să- țină neapărat seama de aceste realități; esențialul însă trebuie să-1 reprezinte unitatea clasei muncitoare, a țărănimii, a intelectualității, a poporului. Fără popor nu se poate, construi socialismul, nu se pot asigura independența și dezvoltarea liberă.Sintem într-o perioadă în care se amplifică, o serie de noi contradicții intre diferite grupări de state. Este adevărat că se menține și chiar se amplifică contradicția dintre Socialism șl capitalism, că aceasta reprezintă un factor important în lume. Dar aceasta trebuie să ducă la o abordare corespunzătoare a căilor de «oluționăre a acestei contradicții, nu pe cale militară, ci prin întrecere pașnică, ceea ce de altfel au și făcut și pentru care s-au pronunțat din- totdeauna țările socialiste, înce- pînd cu Uniunea Sovietică.Trebuie să ținem seama că imperialismul, cercurile cele mai reacționare nu au renunțat la politica lor anticomunistă, la încercările de izolare și de slăbire într-o formă sau alta a țărilor’ socialiste. în aceste condiții trebuie să facem insă totul pentru a respinge această politică, pentru a se înțelege bine că singură cale rațională este aceea a conviețuirii pașnice, a întrecerii, pașnice între socialism și capitalism.Fără nici o îndoială, noi, comuniștii — mă refer, desigur. în primul rînd.la partidul nostru, dar cred că toți comuniștii, țările socialiste, care au edificat orînduireă socialistă in diferite forme — avem convingerea fermă că socialismul reprezintă singura alternativă a dezvoltării libere a omenirii, că,, legic, conform înseși dezvoltării’ sociale, orînduireă socialistă este aceea care trebuie să asigure întregii omeniri o nouă perspectivă de dezvoltare și înflorire. Sînt, fără nici o îndoială, multe probleme de discutat în legătură cu aceasta. Chiar la întilnirea noastră s-au formulat critici la adresa felului în care țările socialiste au soluționat un șir de. probleme. Și noi ne aflăm printre aceia care am spus totdeauna și spunem și acum că făurirea socialismului nu se realizează în condiții de paradă, că el se înfăptuiește în condiții grele, că trebuie transformată societatea. Partidul Comunist Român a transformat România dintr-o țară înapoiată într-o țară cu o industrie modernă și o agricultură înfloritoare. De asemenea, P.C."U.S. a transformat Rusia înapoiată într-o mare putere industrială, pe baza 

celor mai noi cuceriri ale științei și- tehnicii. Același lucru se poate spune.și despre alte țări socialiste.Au fost și mai sînt lipsuri, dar înfăptuirile socialismului sînt de asemenea natură încît ele adeveresc zi de. zi, ceas de ceas forță clasei muncitoare, a popoarelor stăpîne pe destinele lor, care își făuresc în mod liber noua orîn- duire socială. Mulți dintre dumneavoastră sau din rîndurile partidelor dumneavoastră ați fost în România — cunoașteți și lucrurile bune, și lipsurile. Ceea ce vă pot spune este că tot ce am realizat în România am realizat cu poporul, pentru popor, că tot ceea ce facem este menit să asigure- condiții tot. mai bune de viață și d.e muncă, de ,cultură și civilizație pentru întreaga națiune. Am soluționat multe probleme și mai avem încă de soluționat, dar, în comparație cu unele țări care acum 40 de ani se aflau în situația României, am parcurs un drum greu de imaginat — am străbătut mai multe etape istorice. Am dezvoltat larg formele democratice, pornind de Ia faptul că democrația și socialismul, umanismul sînt de nedespărțit. Subliniez aceasta pentru că nu se poate spune că ceea ce s-a înfăptuit în țările socialiste nu dă o perspectivă. Dimpotrivă, aceasta constituie mîndria tuturor oamenilor muncii, a popoarelor asuprite și reprezintă perspectiva de progres, de bunăstare. de independență a popoarelor. ; perspectiva unei lumi fără războaie, a unei lumi a colaborării și prieteniei între toate națiunile.Imperialismul continuă să se amestece brutal în treburile altor țări. Neocolonialismul, sub diferite forme, menține în stare de înapoiere zeci de popoare, iar pe diferite căi, inclusiv a monopolurilor supranaționale, a capitalului financiar internațional, asuprește și. jefuiește zeci și zeci de națiuni care se află astăzi într-o stare de subdezvoltare foarte gravă.Nu se poate să nu se vadă că în înseși țările capitaliste dezvoltate se manifestă probleme grave, se amplifică criza conjuncturală generală, se agravează problemele sociale, criza politică, sporește șomajul, devine acută lipsa locurilor de muncă, a locuințelor ; milioane și milioane de tineri nu au asigurate condiții de muncă, de învățătură și altele. în multe țări occidentale se manifestă puternic neofascismul, rasismul, antisemitismul.în răspunsul pe care trebuie să-1 dăm problemelor ce confruntă epoca noastră' este necesar să ținem 

seama de tot ce preocupă toate zonele și națiunile lumii.Merită subliniat însă un fapt, și anume că în cadrul întîlnirii noastre au existat un numitor comun, o unanimitate in ce privește necesitatea unității pentru înlăturarea pericolului de război, pentru înlăturarea armelor nucleare și în primul rînd pentru a- asigura semnarea încă în acest an. în decembrie, la. Washington, a acordului. dintre Ș.U.A. și Uniunea Sovietică privind eliminarea rachetelor nucleare cu, rază medie și mai scurtă de acțiune. Aceasta reprezintă. fără îndoială, un succes istoric, dar este prirhul pas pe calea lungă a înlăturării tuturor armelor nucleare, pentru a asigura cu adevărat omenirii dreptul la viață. la pace.în această privință — doresc să nu se supere tovarășii de pe alte continente — aș sublinia răspunderea partidelor comuniste, socialiste. a celorlalte forțe politice din Europa,' ă popoarelor europene față de situația deosebită de; pe continent, unde sînt concentrate cele mai multe arme nucleare. Trebuie să facem totul pentru înlăturarea armelor nucleare cu rază medie și mai scurtă de acțiune. Rămîn însă alte arme nucleare în Europa, pe continentul nostru continuă să se producă și se afirmă că se vor produce in continuare arme nucleare. Nu trebuie să uităm ce s-a întîmplat după avaria gravă de la centrala atomoelectrică de la Cernobil, cind nu a fost țară din Europa în care urmările radiațiilor — desigur, mâi reduse — să nu se resimtă. Ce s-ar întîmpla oare in Europa în urma unor explozii nucleare ? 1 Armele nucleare dintr-o țară sau alta din Europa nu reprezintă probleme interne — ele interesează toată Europa și trebuie complet înlăturate de pe continent.Eu salut propunerea antevorbitorului meu — ca partidele comuniste, socialiste, alte forțe politice din Europa să se întrunească, să analizeze problemele Europei, problema eliberării ei totale de orice arme nucleare, de armele chimice, reducerii radicale a armelor convenționale, sub un control internațional corespunzător, pentru că numai așa continentul nostru și întreaga omenire vor putea păși cu mai multă încredere în viitor.Este necesar ca toți participanții la această întîlnire, toate forțele politice realiste, indiferent de. convingerile filozofice, religioase, să țină seama de noua situație creată în care existența armei nuclea-(Contînuare in pag. a V-a)

MOSCOVA 5 (Agerpres). — Tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Ro- . mân, președintele Republicii Socialiste România, s-a intilnit, joi, eu tovarășul Yasser Arafat, președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei.Secretarul general al Partidului Comunist Român și președintele Comitetului Executiv al O.E.P. și-au exprimat satisfacția de a se rein- tîlni si de a continua dialogul fructuos în probleme privind dezvoltarea relațiilor dintre P.C.R. și O.E.P.. precum și in legătură eu e- voluția situației din Orientul Mijlociu.Tovarășul Yasser Arafat a adresat, și cu acest prilej, calde mulțumiri tovarășului Nicolae Ceaușescu. României socialiste, pentru sprijinul constant acordat cauzei drepte a poporului palestinian, luptei pentru îm
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s-a intîlnit cu tovarășul Aii Salem El-Beida,
secretar general al C. C. al P. S. YemenitTovarășul Nicolae Ceaușesc'u. secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, s-a intilnit. la 5 noiembrie, cu tovarășul Aii Salem El-Beida. secretar general al Comitetului Cgntral ..al .Partidului Sacia-, . list Yemenif.'Secretarul general al C.C. al P.S. Yemenit a exprimat satis- ;1i-, facția de a se intilni cu tovarășul Nicolae Ceaușescu și de a avea un schimb de păreri în probleme de In- .1 teres comun. Totodată, a fost rele- vată deosebita apreciere de care se bucură in R.D.P. Yemen activi- .-j tatga desfășurată de tovarășul Nicolae Ceaușescu pe arena interna- țională în vederea înfăptuirii de- zarmării, ihstaurării în lume a unui ^6 climat de destindere, securitate, în- credere Și! largă colaborare între-ha- fe țiuni, realizării unei păci drepte și X durabile în Orientul Mijlociu.în timpul convorbirii s-a exprimat hotărîrea comună de a dezvolta re- ‘ > laț.iile de prietenie șt colaborare ș dintre Partidul Comunist Român și Partidul Socialist Yemenit, dintre $ România și R.D.P. Yemen. A fost evidențiată, totodată. necesitatea fructificării posibilităților existente pentru promovarea raporturilor și . *> cooperării pe plan economic, tehni- ’ co-științific și în alte sfere de acti- ' vitate.La întîlnire, • care s-a desfășurat . j, într-o alinosferă de caldă prietenie, t a participat 'tovarășul Ion Stoian, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.

CREȘTEREA PREGĂTIRII PROFESIONALE 
A OAMENILOR MUNCII DIN AGRICULTURĂ -
condiție esențială pentru sporirea producției, 

pentru înfăptuirea noii revoluții agrareS-a încheiat un an în învătămin- tul agricol de masă, formă largă de pregătire profesională a țărănimii, care a cuprins practic întreaga for;a de muncă activă din agricultură, și peste puține zile se vor redeschide cursurile noilor cercuri de studiu. Activitatea cercurilor in anul de in- vățămînt recent încheiat s-a desfășurat pe baza programului unitar de instruire, dezbaterile axin- du-se pe problemele privind cunoașterea temeinică de către oamenii muncii de Ia sate a documentelor de partid, a legilor tării și actelor normative care reglementează activitatea in a- gricultură, a tehnologiilor intensive de cultură a plantelor si de creștere a animalelor, a experienței dobindi- te de unitățile fruntașe in obținerea unor producții mari, sigure si stabile. Tematica a fost astfel structurată încît să asigure creșterea nive-' lului de cunoștințe profesionale, pregătirea teoretică și practică a lucrătorilor din toate sectoarele agriculturii.Zilele care au mai rămas pină la deschiderea noului an de învătămint trebuie să constituie prilejul unor analize aprofundate privind modul

La cursurile învătărțiîntului agrozootehnic de masă 
care vor începe în curînd — analiza profundă a celor 
mai bune experiențe, a modului în care s-a lucrat 

în fiecare unitate

plinirea aspirațiilor sale legitime de a-și făuri și dezvolta un stat liber și independent.......................................Tovarășul Nicolae Ceaușescu a reafirmat poziția consecventă a tării noastre privind soluționarea globală, justă și durabilă a situației din Orientul Mijlociu, pe baza retragerii Israelului din teritoriile arabe o- cupate, a rezolvării problemei poporului palestinian prin recunoașterea dreptului său la autodeterminare — inclusiv la crearea unui s’at palestinian propriu, independent —, a asigurării integrității, suveranității și securității tuturor statelor din zonă. A fost subliniată, totodată. însemnătatea organizării unei conferințe internaționale, sub egida O.N.U.. cu participarea tuturor statelor interesate, inclusiv a Organizației pentru Eliberarea Palestinei și a Israelului, precum și a membrilor permanenți ai Consiliului de Securitate.

concret în care s-au desfășurat diferitele forme de pregătire profesională a lucrătorilor din agricultură și pe baza acestora să se. tragă învățămintele cuvenite pentru ca pretutindeni acestea să capete o eficientă practică concretă. în acest sens, sint de înlăturat unele — și nu puține —

manifestări de formalism în desfășurarea invătămintului,agricol. înce- pind cu aspectele ce țin de organizarea propriu-zisă a învătămîntului, cu prezenta oamenilor la lecții, asigurarea materialului didactic și a spatiilor . adecvate pentru desfășurarea cursurilor, exercitarea unei îndrumări și a unui control permanent. în această ordine de idei, trebuie arătat că nu în toate cazurile s-a acordat atenția necesară dezbaterii aspectelor ce tin de organizarea concretă a muncii, buna gospodărire a pămin- tului și a celorlalte mijloace cu care au. fost dotate formațiile de . muncă, creșterea productivității muncii*, reducerea. cheltuielilor si consumurilor

în timpul convorbirii, abordîndu-se probleme actuale ale vieții internaționale, o atenție deosebită a fost acordată situației din zona Golfului, în context, s-a exprimat îngrijorarea in legătură cu continuarea războiului dintre Iran și Irak și cu extinderea conflictului prin pătrunderea in zonă a flotei militare a S.U.A. și a altor state, prin Împiedicarea liberei circulații maritime în Golf. S-a apreciat că toate acestea nu slujesc intereselor statelor din. zonă, sporind, dimpotrivă, pericolul extinderii conflictului, cu consecința grave asupra tuturor popoarelor.Convorbirile s-au desfășurat înt.r-0 atmosferă de cordialitate și caldă prietenie.La convorbiri a participat tovarășul Ion Stoian, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.

materiale. De asemenea, nu întotdeauna direcțiile agricole si consiliile agroindustriale au acordat sprijinul ce se impunea unităților a- gricole cu rezultate economice necorespunzătoare pentru ca aici învă- tămintu! agrozootehnic să se desfășoare pornind de la analiza critică a ' activității, pentru înlăturarea neajunsurilor în organizarea producției și a muncii, pentru dezvoltarea spiritului de răspundere și disciplină in aplicarea tehnologiilor, executarea la timp și de bună calitate a lucrărilor, pentru mobilizarea tuturor participantilor la înfăptuirea măsurilor din programele de redresare economică.în noul an. activitatea de creștere și perfecționare a cunoștințelor .profesionale a celor .ce lucrează în a- gricultură trebuie să cunoască ea însăși perfecționări de conținut, de organizare. Aceasta reprezintă o necesitate majoră care își găsește o abordare complexă în programul de măsuri privind organizarea, desfășurarea și conținutul învătămîntului a- grozootehnic de masă si instruirea ■cadrelor din agricultură în anul (Continuare in pag. a V-a)
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SPIRIT OE MUNCĂ BEVDLUTIBNWR, EFICIENT IN ACTItfITftTEA OE PflBTIO IA 15 NOIEMBRIE - fllEGERHE DE DEPUIfiȚI IN CONSILIILE POPULARE

De la cunoașterea realităților la măsuri temeinice
pentru îndeplinirea sarcinilor economiceAfirmarea unui stil de muncă dinamic, eficient in activitatea organelor și organizațiilor de partid este condiționată, intr-o măsură decisivă, de cunoașterea permanentă a stadiului de îndeplinire a prevederilor planului în fiecare unitate, de intervenția operativă pentru înlăturarea neajunsurilor și intrarea rapidă a lucrurilor pe făgașul lor normal. în acest sens, referindu-se la aria sarcinilor ce revin comitetelor județene de partid, la plenara C.C. al P.C.R. din 5 octombrie, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul general al partidului, sublinia : „Aceasta presupune o bună organizare a muncii, înțelegerea clară a tuturor problemelor, studierea lor, iar cînd cineva nu le înțelege bine, să ceară lămuriri, să se documenteze corespunzător, pentru că numai așa comitetul județean de partid iși va putea îndeplini rolul foarte important pe care îl are in soluționarea tuturor problemelor de producție, de export, în toate sectoarele de activitate".In spiritul acestor exigențe, ne » vom referi, in cele ce urmează, la citeva din metodele folosite de Comitetul județean de partid Arad pentru cunoașterea stadiului de realizare a sarcinilor de plan și, strîns legat de aceasta, la modalitățile de acțiune pentru rezolvarea problemelor ivite intr-o unitate sau alta in scopul prevenirii sau recuperării grabnice a restanțelor, îndeplinirii exemplare a sarcinilor economice.

Aplicarea unui sistem in
formațional cu un grad ma
re de cuprindere și integra-Activitatea privind urmărirea de către comitetul județean de partid a modului' în care se realizează planul în industrie, agricultură, construcții șl transporturi, ca de altfel în toate sectoarele, are ca punct de plecare existența unui sistem informațional bine pus la punct, capabil să preia întregul volum de date și informații și să le transmită operativ factorilor de decizie. Pe lîngă perfecționarea și dezvoltarea mijloacelor tradiționale de informare, comitetul județean de partid a dobindit o bună experiență in aplicarea unui sistem informațional bazat pe mijloace de culegere, prelucrare și transmitere automată a datelor.Iată, pe scurt, modul de organizare și funcționare al acestui sistem. Toate unitățile industriale, de construcții și transport sint racordate la centrul județean de calcul și, prin acesta, la un terminal și o imprimantă situate In biroul secretarului cu probleme economice al comitetului județean de partid. Datele introduse pe calculator sint grupate in trei proceduri. Prima procedură cuprinde un număr de opt programe, care asigură culegerea, stocarea, transmiterea, afișarea și înregistrarea pe imprimantă a unor rapoarte zHnice privind- , realizarea producției fizice programate zilnic, pe unități economice cu sarcini de plan la producția-marfă industrială — total, din care pentru export separat, pe produse ; realizarea producției de construcții-montaj programate fizic, pe Întreprinderi cu sarcini de plan la producția de construcții-montaj, pe tipuri de lucrări de deviz ; realizarea valorică a producției de export programată zilnic și compararea ei cu nivelul prevăzut în contractele ferme existente in unitate ; stocurile de producție fabricată pentru export, livrările zilnice și cumulate din aceste stocuri. A doua procedură conține un număr de trei programe vizind urmărirea pe calculator a principalelor probleme ce privesc aprovizionarea tehnico-mate- rială a întreprinderilor din județ, determinate de restanțele înregistrate la contractele incheiate cu furnizorii lor. Cea de-a treia procedură include un set de programe ce oferă posibilitatea identificării tuturor restanțelor în raport cu obligațiile contractuale asumate de întreprinderile din județ, separat pentru export și intern.„Acest sistem — ne spune tovarășul loan Cotoară, secretar al comitetului județean de partid — se dovedește a fi foarte util nu numai sub aspectul reducerii considerabile a volumului de muncă cerut de stringerea datelor și sistematizarea lor. dar și sub raportul creșterii gradului de cuprindere a problemelor și al operativității în acordarea de către comitetul județean de partid a sprijinului necesar în soluționarea lor. Bunăoară, urmărind zilnic pe ecranul terminalului înde

CURĂ BALNEARĂ Șl ODIHNĂ 
IN STAȚIUNILE MONTANE

Medicii recomandă, pentru a- ceastă perioadă, un concediu reconfortant intr-o stațiune balneară. Factorii naturali de cură exis- tenți in stațiuni se folosesc, într-o multitudine de afecțiuni, cu rezultate eficiente.Agențiile oficiilor județene de turism și ale I.T.H.R. — București oferă bilete în stațiunile de cură recomandate de medici : Băile Tușnad, Borsec, Sovata, Amara, 

plinirea planului la producția fizică, am constatat că la Combinatul de prelucrare a lemnului Arad a început să scadă producția de plăci aglomerate din lemn. Am luat legătura telefonică cu directorul întreprinderii și am aflat că, din lipsa de urelit pe care nu-1 livrase furnizorul, instalația de producere a plăcilor nu funcționa la întreaga sa capacitate. Am intervenit imediat la forurile centrale și am obținut urelit de la o altă întreprindere. Fără semnalul calculatorului am fi cunoscut mult mai tîrziu această dereglare, ceea ce ar fi dus la o serioasă rămînere în urmă în îndeplinirea planului. Situații similare au apărut și la alte întreprinderi. De bună seamă, introducerea acestui sistem a contribuit în mod substanțial la întărirea disciplinei de plan".
Analize profunde, la fața 

locului, intervenții eficiente. La întrebarea privind posibilitatea apariției tendinței de a înlocui cunoașterea directă, la fața locului, a Situațiilor din întreprinderi, cu informarea oferită de calculator, tovarășul Nicolae Angheloiu, secretar cu probleme organizatorice al comitetului județean de partid, ne-a răspuns : „Pentru a preveni manifes

COMITETUL JUDEȚEAN ARAD AL P.C.R.
tarea unor astfel de tendințe, în ședințele săptămînale de secție, activiștii comitetului județean de partid trebuie să informeze despre acțiunile inițiate pe teren, despre participările la pregătirea și desfășurarea adunărilor generale de partid, a ședințelor comitetelor și birourilor comitetelor de partid, sile consiliilor oamenilor muncii, despre problemele depistate și modul in care au acționat pentru rezolvarea lor. Aceasta pe de o parte. Pe de altă parte, pentru cunoașterea profundă a realităților, a cauzelor ce au determinat o situație sau alta șl, pe a- ceastă bază, pentru găsirea căilor celor mai potrivite de înlăturare a deficiențelor, comitetul județean de partid folosește metode și forme cunoscute, afirmate in practica muncii politico-organizatorice a organizațiilor de partid. Obligația noastră este să îmbunătățim permanent conținutul acestor forme și metode, să imprimăm dinamism, flexibilitate și eficiență în aplicarea lor, să le despovărăm de formalism și rutină print r-o abordare la obiect, cu e- xigență și răspundere, a problemelor îndeplinirii sarcinilor economice ce revin județului. Chiar și în cazul combinatului de prelucrare a lemnului, nu ne-am limitat în a sprijini unitatea în rezolvarea unor probleme de aprovizionare, cl am organizat o analiză la fața locului, cu prilejul căreia am constatat și unele neajunsuri de ordin intern, pe care calculatorul n-ar fi putut să le sesizeze, și am luat măsuri în consecință".Deosebit de concludent în ce privește intervenția pentru depășirea unei situații critice este modul in care s-a acționat pentru a se aduce lucrurile pe un făgaș normal la turnătoria de oțel de la întreprinderea de vagoane Arad, a cărei producție este destinată în mare parte exportului. în urma unor lucrări de modernizare efectuate defectuos și cu întirziere, turnătoria de oțel n-a mai reușit să livreze secțiilor de prelucrare piesele în cantitățile necesare, ceea ce la un moment dat a determinat o serioasă rămînere in urmă în îndeplinirea planului. De- plasindu-se în întreprindere, biroul comitetului județean de partid a e- xaminat aprofundat situația și a a- doptat un program de redresare de a cărui împlinire au răspuns un colectiv de sprijin și control al comitetului județean de partid și comitetul de partid din întreprindere. „Accentul principal — ne spune tovarășul Aurel Pănescu, secretarul comitetului de partid din întreprindere — l-am pus pe fructificarea capacității tehnice și organizatorice a muncitorilor și specialiștilor din în

Pucioasa, Băile Herculane, Căli- mănești, Căciulata, Geoagiu-Băi.în această perioadă se beneficiază de următoarele avantaje : ' tarife reduse la cazare și masă, plecare la , datele indicate de solici- tanți, sejur în stațiuni, mai mare sau mai mic decit seriile obișnuite de 12, 18 sau 21 de zile, reducere cu 25 la șută a costului călătoriei dus-intors cu trenul. 

treprinderea noastră, capacitate insuficient folosită în înfăptuirea a- cestui obiectiv de extremă importanță, răspunderea fiind lăsată pe seama proiectantului și constructorului. S-a muncit zi și noapte, s-au aplicat din mers noi soluții, au fost antrenate toate secțiile și serviciile tehnice ale întreprinderii ■ în depășirea unor greutăți. Rezultatul : turnătoria a început să funcționeze din ce in ce mai bine ; pînă în luna Iulie secția a recuperat restanțele, iar de atunci își îndeplinește în mod sistematic sarcinile de plan".Acțiunea de la întreprinderea da vagoane a întrunit multe dintre trăsăturile unui stil de muncă dinamic, eficient. I-a lipsit însă una : operativitatea. Fiindcă nu poate fi vorba de operativitate de vreme ce modernizarea turnătoriei a fost încheiată la un an după termenul fixat. Dacă comitetul județean de partid s-ar fi angajat cu aceeași fermitate, dar mult mai devreme, în temeiul unei mai rapide cunoașteri a situației care evolua într-o direcție nedorită, nu s-ar fi ajuns la momentele critice despre care am amintit.Dacă analizăm situația prin prisma rezultatelor obținute, cu totul neconcludente s-au dovedit intervențiile comitetului județean de partid inițiate la Combinatul de în

grășăminte chimice Arad. Aici au a- vut loc analize și dezbateri ale colectivului de sprijin și control care răspunde de această unitate, dar lucrurile incă n-au fost îndreptate, Întreprinderea continuind să înregistreze mari rămîneri în urmă in îndeplinirea principalilor indicatori de plan. Ni s-au invocat multe cauze obiective. Dar nu puține sint și cele de ordin subiectiv: calitatea slabă a reparațiilor și reviziilor la instalații, lipsa de ordine și disciplină, numărul' mare de absențe în schimburile doi și trei, slaba implicare a factorilor de conducere și a specialiștilor în asigurarea bunel desfășurări a producției, formalismul în activitatea organizațiilor de partid și a organelor de cogducere colectivă. Lipsuri de altfel cunoscute și la comitetul județean de partid. Pentru înlăturarea lor este însă necesar să se meargă mai în profunzime în cunoașterea cauzelor care determină actuala situație și să se adopte măsuri energice, fiind vorba aici de gradul de responsabilitate scăzut al unor oa- •meni. de 'insuficienta lor pregătiră politică și profesională, de cuibări- rea unor atitudini de delăsare și da o păgubitoare obișnuință cu stările de fapt existente.Nu o dată, așa cum a dovedit experiența, organizația județeană da partid a reușit să determine o schimbare în bine în diferite unități economice. Cu cîțiva ani in urmă, C.A.P. Secusigiu, cu pămînt bun, cu dotara tehnică corespunzătoare, cu număr suficient de specialiști, realiza recolte mici. Unele din cauze erau oarecum similare cu cele de la combinatul de îngrășăminte chimice : lipsa de ordine și disciplină, slaba fiarticipare la muncă a cooperatori- or, insuficienta implicare a specialiștilor în soluționarea problemelor de producție. Toate aceste aspecte sint de domeniul trecutului, C.A.P. Secusigiu fiind astăzi una dintre unitățile agricole din județ care se disting prin recoltele mari obținute. „ȘI acest lucru a fost posibil — ne precizează tovarășul Ștefan Ignat, președintele cooperativei agricole de producție — deoarece organizația de partid a dus o muncă de convingere cu fiecare cooperator în parte, iar acolo unde, după toate insistențele noastre, n-am găsit înțelegere, am aplicat cu fermitate prevederile legii".
Discernâmint critic în* 

seamnă discernâmînt în ale
gerea căilor și mijloacelor 
pentru înlăturarea lipsurilor, în plenarele comitetului județean de partid, în analizele efectuate de bi

Moinești -
Cine n-a trecut de 

clțiva ani prin Moi- 
nești, orașul petroliș
tilor de pe valea 
Tazlăului, aproape că 
nici nu-l mai recu
noaște. Pe harta 
sa au apărut fru
moasele ansambluri 
de locuințe Tudor 
Vladimirescu, Liber
tății. Albotești. Lucă- 
cești, cu construcții și 
dotări social-edilitare 
moderne. Tovarășa 
Elena Antohi. vice
președinte al biroului 
executiv al consiliului 
popular orășenesc, ne 
spunea că de curind 
au fost date in folo
sință petroliștilor, con
structorilor. metalur- 
giștilor, celorlalți oa
meni ai muncii noi 
blocuri care însumea
ză 550 de apartamen
te, o școală cu 16 săli 
de clasă -in cartierul 
Tudor Vladimirescu, 
cantină si cămine pen
tru elevii liceului cu 
profil industrial care 
pregătește cadre pen
tru industria petro
lului. La această dată, 
orașul dispune de 
blocuri cu peste 3 800 
de apartamente, 9 
școli, două licee in
dustriale, 10 grădinițe 
și cămine pentru co
pii, un spital cu 545 
de paturi, așezăminte 
de cultură și artă. A 
fost extinsă rețeaua 
comercială, s-au în
ființat numeroase uni
tăți de indusțri.e mică 

și prestatoare de ser
vicii pentru populație.

La primăria orașu
lui 'am găsit un bilanț 
al lucrărilor tehnice 
și edilitar-gospodă- 
rești care au fost în
făptuite in ultimii doi 
ani și jumătate. No
tăm citeva dintre a- 
cestea : termoficarea 
unui număr de 160 de 
apartamente, extin
derea canalizării, mo
dernizarea străzii Tu
dor Vladimirescu. în
diguirea și consolida
rea malurilor apelor 
care străbat localita
tea, construirea și re
pararea unui' număr 
de 30 de poduri și po
dețe, amenajarea spa
țiilor verzi din zona 
Gării și a noii piețe 
agroalimentare. Va
loarea lucrărilor edi- 
litar-gospodărești re
alizate prin contribu
ția cetățenilor se ri
dică la circa 122 mili
oane lei, adică cu 60 
milioane lei mai mult 
decit prevedea angaja
mentul asumat in 
întrecerea patriotică 
pentru buna gospodă
rire și înfrumusețare 
a localităților.

— Dezvoltarea eco
nomică și edilitar-gos- 
podărească a orașului 
nostru continuă in 
același ritm alert și 
în viitoarea legislatu
ră — ne spune tova
rășul Emil Leru, pri
marul orașului. Zilele 
acestea, am dat în

roul și secretariatul acestuia, în alte organisme de partid și de stat, spiritul critic este, de cele mai multe ori, deosebit de pregnant. Și tot de cele mai multe ori criticile formulate au ca obiect situații concrete, iar cei vinovați de acestea sint nu numai nominalizați, ci puși să dea și explicațiile de rigoare. Și toate acestea în temeiul cunoașterii exacte a realităților din unitățile economice. Astfel, pentru a avea o imagine cit mai exactă a situației din . zootehnie, o dată pe săptămînă, într-o anume zi, sint controlate de către colective ale activului de partid toate sectoarele zootehnice. A doua zi. la comitetul județean de partid sint dezbătute concluziile și aspectele desprinse din controlul efectuat pe teren — cei vinovați de anumite stări de lucruri necorespunzătoare fiind trași cu exigență Ia răspundere — și se stabilesc măsuri cu aplicabilitate imediată. Ca urmare a acestor preocupări, a generalizării experienței pozitive, a combaterii operative a stărilor de lucruri negative a crescut substanțial producția de lapte față de anul trecut, au fost modernizate multe sectoare zootehnice, a fost dezvoltată baza furajeră și îmbunătățită structura efectivelor de animale.Unde poate duce Insă depistarea cu întirziere a unor stări de lucruri negative o demonstrează cu prisosință situația creată în consiliul agroindustrial Tîrnova. Lipsurile au ieșit la iveală în urma unui control de partid efectuat în luna septembrie, ale cărui concluzii au fost analizate la fața locului de biroul comitetului județean de partid. Dezbaterea a fost deosebit de critică și s-a încheiat cu sancționarea celor vinovați. Fără a subaprecia cu nimic această acțiune, totuși ea a fost oarecum tardivă pentru soarta recoltei din acest an. Cu atît mai mult se impunea ca această analiză să fi fost efectuată la timpul oportun, cu cit unitățile de pe raza acestui consiliu agroindustrial au obținut producții modeste și anul trecut. Dar membrul biroului comitetului județean da partid care răspunde da acest consiliu, informîndu-se superficial, a asigurat organul județean da partid pe parcursul unui an întreg că lucrurile s-au îndreptat. Producțiile agricole realizate au demonstrat însă contrariul. O regretabilă necunoaștere la timp a realităților din teren, cu consecințele amintite !Și încă un aspect legat de analiza activității consiliului unic agroindustrial Tîrnova. Colectivul de control a examinat cu minuțiozitate toate laturile activității economice și politico-organizatorice. Dar cînd a fost vorba să se recomande căi și mijloace de înlăturare a lipsurilor constatate, colectivul de control n-a mai fost Ia înălțime. Soluțiile propuse au îmbrăcat un caracter general, valabile oriunde și oricind. Or, dis- cernămîntul critic presupune nu numai cunoașterea, fie ea cît mai fidelă, a unei situații, ci în mod obligatoriu și găsirea unor soluții de 'rezolvare ă problemelor în raport. cu starea de lucruri existentă. De asemenea deficiențe a suferit și examinarea situației stocurilof suprânbr- mative intr-o ședință a biroului comitetului județean de partid. Comisia județeană pentru coordonarea acțiunilor de lichidare a stocurilor su- pranormative a prezentat un material critic, fundamentat pe depistarea unor aspecte care au pus Intr-o situație dificilă pe directorii multor unități. La capitolul „Soluții", analiza a rămas însă datoare. Și aceste remedii s-ar fi impus cu atît mai mult, cu cît eforturile întreprinse pentru diminuarea unor stocuri au fost anulate de formarea altor stocuri cu același volum valoric.în fața organelor județene de partid Arad se află probleme importante, tot mai complexe. Așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu la plenara din octombrie a C.C. al P.C.R., rezolvarea lor cere un spirit nou de muncă, un spirit de disciplină și de ordine, o mare răspundere revoluționară. Măsurile adoptate în ultimul timp pentru perfecționarea activității politico-organizatorice, intransigența cu care se acționează în vederea înlăturării unor neajunsuri ilustrează hotărîrea comitetului județean de partid, a celorlalte organe și organizații de partid arădene de a milita cu și mai multă fermitate pentru unirea și mobilizarea tuturor forțelor din județ în vederea Îndeplinirii planului pe acest an, spre a întîmpina cu noi și remarcabile fapte de muncă Conferința Națională a partidului.
Constantin VARVARA 
Tristan MIHUȚA

un oraș care întinerește
folosință oamenilor 
muncii noi aparta
mente in zona cen
trală a orașului. Ne 
preocupi in continua
re dezvoltarea rețele
lor de termoficare, 
canalizare și apă, mai 
ales în noile cartiere, 
modernizarea străzilor, 
amenajarea de noi 
spatii verzi. Toate le 
facem cu participarea 
oamenilor, pentru oa
meni.

Spusele primarului 
au acoperire in fapte. 
In parcurile și pe 
străzile orașului, in 
zona industrială, ca și 
in cartierele de peste 
apa Tazlăului pot fi 
văzuți in aceste zile 
de toamnă mșmeroși 
oameni lucrînd la a- 
menajarea parcului de 
băi minerale, la fini
sarea aleilor pietonale. 
la construcția noilor 
blocuri de locuit din 
cartierul Cascada, la 
transportul molozului 
de pe fostele șantie
re. la modernizarea 
unor străzi și a porți
lor orașului. Cu toții 
muncesc cu dăruire și 
pasiune la noile o- 
biective edilitar-gos- 
podărești. pe care le 
realizează pentru ei, 
in folosul tuturor, 
făcind din acest vechi, 
dar mereu tinăr, oraș 
o localitate înflori
toare.

Gheorghe BALTĂ

Întîlnirile dintre 
alegători și candidați 
- dialog democratic,

dialog al bunilor gospodari

u.

„Se vor crea toate condițiile pentru 
mai buna punere în valoare a inițiativelor 
rilor valoroase ale cetățenilor, pentru afirmarea multilaterală a 
personalității umane”.

(DIN APELUL FRONTULUI DEMOCRAȚIEI

stimularea puternică și 
creatoare și a propune-

Șl UNITATII SOCIALISTE)

Alte înnoiri în vechea cetateExistă în limbajul cotidian al »u- cevenilor cuvinte vechi, de cînd ființează așezarea: „cetate", „istorie", „obște". Cum să nu existe, aici, în „Cetatea Jui Ștefan", unde istoria a fost așezată pe umerii obștii. Și totuși, in aceste zile, cînd obștea fiecărei localități din județ se întil- nește cu candidații ei pentru apropiatele alegeri, chibzuindu-și viitoarea istorie pe luni, pe ani chiar, aceste cuvinte capătă sensuri mereu noi. Candidații la alegerile din 15 noiembrie își prezintă in fața concetățenilor platforma politică exprimată in Apelul Frontului Democrației și Unității Socialiste : împlinirile țării in care se disting împlinirile fiecărei localități, ale fiecărui om al cetății : mărețele planuri de viitor ale țării, în care se regăsesc planurile fiecărei așezări.— La întilnirea electorală din circumscripția nr. 12 din municipiul Suceava au luat cuvintul cei doi candidați la alegerile din 15 noiembrie, Constantin Rotariu, maistru la brigada de instalații și automatizări, și Toader Moștoflei, tehnician. Ambii, oameni ai muncii de la întreprinderea de mașini-unelte din noua cetate suceveană — cetatea industrială conturată în anii de aleasă istorie pe care îi denumim „Epoca Nicolae Ceaușescu". Spusele celor doi candidați, fruntea obștii — au prezentat locul cetății industriale Suceava in harta țării „la zi" : locul întii la producția de hîrtie, saci și pungi de hîrtie ; locul doi Ia producția de fire și fibre artificiale ; locul trei la cea de plăci fibrolem- noase și celuloză, locul patru la producția de mobilă, locul...Ierarhii făcute de oameni ce sint în stare să privească de la înălțimea întregii țări 1 Istorie a devenirii faptice prin munca lor proprie, înglobată, dar clar distinsă în munca eroică a țării. în ultima legislatură, cetatea industrială a Sucevei ' s-a îmbogățit eu instalațiile de celofibră, avînd o -producție anuală de 5 000 tone, cu secția de mașini-unella grele și marea: capacitate a fabricii de aparate de măsură și control din întreprinderea de mașini-unelte, cu primul grup de 50 MW al centralei electrotermice pe bază de lignit, cu noua fabrică de pîine avînd o capacitate zilnică de 90 tone, cu.„ Urmașii plăieșilor, aflați în sală, purtau cu ei profesii care-n urmă cu doi- trei ani nu existau aici: electroniști, automatiști, operatori de fibre arti
Răspundere comună, 
pentru binele comunîntilnirea din circumscripția municipală nr. 23 dintre alegători și candidatul F.D.U.S.. Nicolae Stoica, a avut loc în cel mai „vechi" cartier de blocuri al Tirgoviștei. „Vechi" înseamnă nu doar in amintirea celor virstnici, ci chiar a tinerilor participant! la întrunire. „Vechi", legat nu de acele ruine, ce-ți păstrează veșnic în inimi măreția istoriei, existente aici la Tir- goviște. ci de un trecut ce trebuia înlăturat. Acela . al cocioabelor din chirpici, cu acoperiș de gudron. în locul lor, în anii „Epocii Nicolae Ceaușescu", s-a înălțat noul cartier de blocuri luminoase, ce se recomandă prin însăși denumirea sa : ..Aleea trandafirilor". Unicat la Țirgoviște ?— Nicidecum, spunea alegătorul Ion Ghindă, reglor la întreprinderea de utilaj petrolier. Și adăuga : pentru că, prin faptele de muncă ale acestor ani. lăsăm urmașilor drept moștenire o uriașă zestre edilitară. „Vechiul" cartier denumit „Aleea Trandafirilor" s-a extins în toate cele patru zări ale Tirgoviștei, unele devenite ..oraș in oraș".Tirgoviștea trăiește pulsul înnoitor al întregii țări, înnoire făurită prin grija partidului, prin eforturi1 e și munca ’înflăcărată a locuitorilor ei.— Și cu mindria noastră, a fiecăruia, afirma candidatul F.D.U.Ș., de a putea spune că am participat la înălțarea ei. Adică, aici erau niște căsuțe dărăpănate. Acum e blocul cutare.. Aici era moloz, acum e alee de trandafiri. Pe ăsta eu l-am sădit. Aici era maidan. Acum e locul de joacă al copiilor din cartier. E 
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F
ficiale, emailatorl etc. Oameni de bază ai cetății industriale sucevene.Cetate a obștii. Suceava și-a îmbogățit zestrea edilitară prin munca obștii și a întregii țări, în anii legislaturii ce se-ncheie, cu 3 253 apartamente, două școli noi cu 33 săli de clasă, cu spații comerciale de 15 200 mp, cu linia de troleibuz de aproape 20 km-. Și-a întregit zestrea de cetate a culturii prin noua clădire a teatrului municipal. Iar obștea a dat contur frumuseții cetății, a muncit la modernizarea a 78 000 mp de străzi și trotuare, a amenajat 307 hectare de parcuri și spații verzi. Suceava e astăzi o cetate a florilor și pomilor.Dar obștea cetățenilor s-a adunat și aici, în circumscripția electorală nr. 12, cu gîndul la istoria ce trebuie împlinită in anii noului mandat. „De noi, de oamenii muncii ce locuim aici, depinde punerea In funcțiune la timp a întreprinderii de rulmenți, cu o capacitate de 30 milioane bucăți pe an. Avem noi flăcăii și fetele pregătiți să lucreze la aceste mașini ? Viitorul deputat să-și noteze subliniat cuvintul calificare". (Anton Andronic) : „Trebuie să. intre în producție al doilea grup generator de 50 MW la centrala electrotermică. Atenție la lucrările de montaj, dar și la pregătirea personalului de exploatare și întreținere. Și, totodată, la folosirea energiei electrice. Știm cu cită trudă se face o centrală termoelectrică. Piesă cu piesă. Atunci și energia să fie socotită watt cu watt. Acasă, dar și la locul de muncă. Și ăsta trebuie să fie punct permanent în munca viitorului deputat" (Ion Havristiuc); „în municipiu urmează să se înalțe pînă în 1990, adică în doi ani, blocuri cu 3 000 apartamente, școli cu 16 săli de clasă, spitalul materno-in- fantil și spații comerciale noi. E bine că noi, cetățenii, cunoaștem ce va fi. E bine și că știm machetele noilor clădiri. Dar n-ar fi bine ca atunci cînd încep lucrările să- fie invitați și cetățenii ? Să le spună acolo unde șl cînd va fi nevoie de munca lor ? Căci obștea știe să pună umărul". (Maria Eletterescu).Iar la «fîrșitul intîlnirii s-a conturat o „hartă în timp" a cetății Sucevei, o- istorie nouă, în care participants — alegători și candidați — s-au recunoscut. Prin munca lor viitoare, care va da nou chip cetății I

Sava BEJINARW
corespondentul „Scînteii*

munca mea, a fiecăruia dintre noi, împletită in munca țării.— Dar dezvoltarea nu se încheie cu faima trandafirilor, spunea alegătorul Constantin Barbu. Orașul nostru trebuie termoficat. Au intrat în funcțiune excavatoarele. Străjuite. e drept, de noi. cetățenii, cu lo- pețile, cu alte unelte de muncă. Dar oricită grijă ar avea omul de la manetă, excavatorul are șenile care zdrobesc solul, grămezile de pămînt trebuie puse înapoi peste conductă. Pe urmă — Iar flori. Modernizarea fără mină de gospodar e doar pe jumătate". „Amintirile" din cartierul Aleea Trandafirilor devin fapte concrete în celelalte cartiere noi ale Tirgoviștei înnoite. în mare parte rod al ultimei legislaturi. E vorba de generalizarea unei experiențe, de îmbogățirea acesteia. Căci alegătorii au cerut viitorului deputat să-și înscrie pe ordinea de zi și numeroase alte preocupări : întreținerea și repararea locuințelor, imbunătățirea sistemului de alimentare cu apă, buna funcționare a punctelor termice... Probleme care în urmă cu ani nu se puteau ridica. Pentru că nu existau blocurile de azi, nici sisteme, nici... Dar, mai ales, nu existau oamenii de azi. Oameni ce se consideră ei înșiși parte a tot ce s-a zidit în Tirgoviștea de azi și de mîine. Și care, chibzuind gospodărește prezentul și viitorul cetății lor, pornesc de la acel izvor nesecat al creației : munca. Munca și răspunderea comună, pentru binele comun, al tuturor. 
I

Gheorghe MANEA
corespondentul „Scînteii’

*

Realizările 
prezentului, 
argumente 

pentru viitorDeși foarte tinere, cele două candidate propuse în cadrul circumscripției electorale nr. 5 din municipiul Satu Mare sint bine cunoscute alegătorilor atît pentru notabilele lor rezultate în producție, cît și pentru interesul și receptivitatea manifestate față de problemele gospodărești ale cartierului.Luind pe rind cuvintul în fața alegătorilor, cele două tinere candidate, Maria Bud și Eva Kocsis, ambele muncitoare textiliste la întreprinderea „Ardeleana", s-au referit mal intîi Ia rezultatele unității unde lucrează, la preocupările colectivului pentru onorarea ritmică a , contractelor de export, pentru continua îmbunătățire a calității produselor. Rezultatele economice, ca și marile realizări social-edilitare din orașul și județul Satu Mare — au arătat cele două candidate — sint rodul eforturilor unite ale oamenilor muncii, români și maghiari, din această parte a țării, ce a beneficiat de mari investiții din partea statului ca urmare a politicii de dezvoltare armonioasă a tuturor zonelor patriei.— Faptul că Industria municipiului a cunoscut ritmuri înalte de dezvoltare îndeosebi in cei 22 de ani de la Congresul al IX-lea al P.C.R. a dus la crearea a 46 000 noi locuri de muncă, la mari realizări pe plan edilitar-urbanistic — spunea în cuvintul său alegătorul loan Boeriu. Cele 27 000 . apartamente construite în acest răstimp constituie un argument mai mult decit edificator în această privință.. „Țot ce s-a realizat trebuie să constituie . un îndemn pentru activitatea noastră de buni gospodari, în viitoarea legislature, aii susținut numeroși vorbitori, între care Viorica Voloș, Iosif Doringer, Nicolae Zeicu. Mai sînt încă multe de făcut și în circumscripția noastră în domeniul întreținerii unor străzi și artere de circulație, al înfrumusețării edilitare, al cultivării unei atitudini civice înaintate in conștiința unor locuitori din această zonă".— în frunte cu cea care va fi viitoarea noastră deputată — a ținut să sublinieze unul din alegători — trebuie să punem umărul cu nădejde la înfăptuirea obiectivelor edili- tar-gospodărești. Cu atit mai mult cu cît in viitorul apropiat urmează să fie definitivată sistematizarea și pentru această parte a orașului.în acest context s-a propus, intre altele, să se continue modernizarea străzii „Lăcrămioarei", să fie reame- najate străzile „Brădiceanu" șl „Toamnei", alte artere din zonă. Alegătoarea Rodica Mereuță a făcut propuneri 1 vizînd îmbunătățirea mersului autobuzelor, semnalînd totodată neglijențele de care dau dovadă in menținerea curățeniei șl ordinii unii gestionari de la unitățile comerciale. Un alt alegător, Alexandru Similaru, a insistat asupra continuității ce trebuie să existe în activitatea obștească a deputatului și cetățenilor, în beneficiul cartierului, al tuturor locuitorilor săi....Propunerile alegătorilor, notate cu atenție de cele două candidate, s-au închegat treptat într-un veritabil program de lucru pentru viitoarea agendă de lucru a circumscripției.Va urma rîndul faptelor care — așa cum s-au angajat cetățenii șt candidați! lor — „vor fi la fel de rodnice, ca și rezultatele de pînă acum".
Octav GRUMEZAcorespondentul „Scînteii"

tn cei doi ani și jumătate ai 
legislaturii ce se încheie. Su
ceava, străvechea, dar mereu 
întinerită cetate a Țării de 
Sus, și-a îmbogățit zestrea edi
litară și peisajul arhitectonic 
cu noi ansambluri de locuințe 
pentru oamenii muncii, însu- 
mind 3 255 de apartamente. încă 
pe atitea urmează să fie con
struite și in noua legislatură, in 
anii căreia sucevenii sint hotă- 
riți să adauge noi împliniri ur
banistice tot mai înfloritorului 
lor municipiu.
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ÎN ÎNTÎMPINAREA CONFERINȚEI NAȚIONALE A PARTIDULUI;**

r~ ȘTIINȚA”^
. în confruntare 

creatoare cu 
cerințele economiei

Antrenată tntr-un proces amplu, complex de dezvoltare intensivă, economia națională se raportează necondiționat la problema resurselor. Dacă nu cu mult timp ih urmă completarea prin import a necesarului de materii prime minerale reprezenta o soluție viabilă, în conjunctura actuală — cînd piața mondială cunoaște evoluții, ascendente ale prețurilor, iar sursele de aprovizionare devin tot mai limitate — apare pe deplin întemeiată orientarea de a se acorda o atenție prioritară dezvoltării bazei proprii de materii prime minerale și resurse energetice. în această situație este cu totul justificată orientarea dată de conducerea partidului, de secretarul său general, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, potrivit căreia patrimoniul national de substanțe utile — chiar in cazul exis

tenței unor resurse de conținuturi sărace r~ trebuie să contribuie într-o mai mare măsură decît pină acum la satisfacerea cerințelor economiei naționale.Unul dintre elementele care susțin realizarea obiectivelor propuse în acest domeniu îl reprezintă implicarea puternică a cercetării, științifice, apelul necesar la ingeniozitate, la capacitatea creativă a specialiștilor de a oferi soluții noi, eficiente și, mai cu seamă, de a ie aplica operativ îh producție, pentru valorificarea unor zăcăminte sărace în substanțe utile sau a unor minereuri neconvenționale. Aceasta este și tema discuției noastre cu dr. ing. Nicolae Zăvoianu. directorul Institutului de cercetare, inginerie tehnologică și de proiectare a lucrărilor de construcții și instalații miniere din Deva.

BĂTĂLIA PENTRU ÎNCHEIEREA GRABNICĂ
A TUTUROR LUCRĂRILOR AGRICOLE

- în ritm intens, bine organizată!

— Pentru început, vă rugăm, to
varășe director, să faceți o scurtă 
prezentare a activității institutului, 
a preocupărilor și sarcinilor ce v-au 
revenit și t:d revin in acest impor
tant sector. care are ca obiectiv spo
rirea bâzei de materii prime a tării. Institutul a împlinit in acest an «n deceniu de la înființarea sa. Obiectivele noastre imediate au fost cele privind punerea în valoare a zăcămintelor de cupru cu conținut sărac in substanță utilă de la Roșia Poieni, Moldova Nouă. Baia de Aramă, Valea Morii — Brad și altele, cît și a unor minereuri polimetaliee de plumb și zinc din perimetrul Coranda-Hon- dor. Subordonată acestui scop, aria noastră de preocupări a fost și este încă extrem de Cariată și de largă, însumînd mii de teme - de cercetare, inginerie tehnologică și de proiectare, e- laborarea unor procese tehnologice de extracție si preparare a, minereurilor, realizarea unei game largi de mașini, utilaje și instalații miniere.întreaga noastră activitate este orientată spre realizarea cu promptitudine a sarcinilor ce ne revin din Programul-directivă de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și introducere a progresului tehnic pînă în anul 2000. din programele speciale și prioritare elaborate de Comitetul Național pentru Știință și Tehnologie. Ia inițiativa și sub directa coordonare a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu.

— Observăm că aveți in față o 
hartă pe care sînt consemnate toate 
localitățile unde institutul este impli
cat în diverse activități. Cum reu
șiți să organizați toate aceste .forțe 
dispersate in teritoriu ?— Sint, in total. 54 de obiective miniere dispuse aproape în toată țara. Faptul că reușim să acoperim un număr atît de mare de obiective este urmarea unei soluții originale — nu cred că mai poate fi întilnită Ia o altă unitate „de cercetare — de organizare ă muncii. Pornind de la indicațiile secretarului general al partidului cu privire la integrarea cît mal puternică a cercetării și proiectării cu producția, începînd din anul 1980: am organizat pe platformele miniere ale marilor obiective permanente de proiectare și cercetare cu personal localnic, nenavetist. Asemenea colective cuprinzînd între 15
NOILE CAPACITĂȚI DE PRODUCȚIE SĂ LUCREZE 

LA NIVELUL PARAMETRILOR PROIECTAȚI

Dacă furnizorii 
n-ar furniza... restanțeIn urmă cu 20 de ani. la întreprinderea de sirmă si produse din sirmâ Buzău au fost puse in funcțiune primele instalații de producere a sîrmei zincate. Secția de Sirmă zin- cată era nouă, ca Si întreprinderea. Majoritatea celor care lucrau aici se calificau la locul de muncă, invă- tînd nu numai ABC-ul meseriei, ci Si cum trebuie folosite complexele instalații de zincare si. ulterior, cum să realizeze cu forte proprii piesele de schimb necesare. în scopul reducerii importului. Zece ani mai tîr- ziu, mai precis în martie 1978. cei 350 de oameni ai muncii din secție au r.ealizat o producție de 6 790 tone sirmă zincată. cu 190 tone peste capacitatea proiectată. Un record si un succes care, din păcate, nu s-au mai repetat, deși capacitatea de producție este aceeași, experiența acumulată este mult mai mare, iar nivelul de pregătire profesională al muncitorilor a crescut considerabil. Mai mult, secția respectivă, care între timp a devenit un... atelier, nu a mai reușit, in ultimii nouă ani, să-și a- tingă parametrii proiectați, adică să realizeze lunar 6 600 tone sîrmă zincată. Cauzele care au determinat a- ceastă situație nefirească sînt multiple și cu implicații serioase atît în realizarea planului la producția fizică in întreprindere, cît si in asigurarea necesarului de sîrmă zincată pentru economia națională si pentru export.De la bun început trebuie spus că toată această situație a fost determinată de felul cum Centrala industrială de prelucrări metalurgice si Ministerul Industriei Metalurgice au gindit organizarea activității acestei secții, cu care întreprinderea buzo- iană se mindrea. Circa 200 muncitori, bine pregătiți profesional, au fost transferați la noua uzină de cord metalic din cadrul Întreprinderii. unde s-au recalificat, iar secția a devenit un atelier în. cadrul secției trăgătoria dș otel moale — zincare, unde 13C de oameni se chi- nuie, practic, să atingă capacitatea proiectată de 6 600 tone. Inginerul principal Dan Crăsnaru. care răspunde de activitatea de zincare. deci Si de acest atelier, ne precizează că : ..pe Ia un an la altul, ministerul și centrala au redus planul Ia sirmă zincată, ajungindu-se în 1987 la 30 000 tone, din care s-au realizat pină la 1 octombrie a.c. numai 15 011 tone. Și aceasta în condițiile în care cerințele economiei naționale s-au dublat, iar pentru acoperirea necesarului a fost nevoie să se aducă 5 000 tone sîrmă zincată din import, cantitate care putea fi realizată în 
numai 20 da cU« d« unitate* noas- 

și 60 de oameni. în cea mai mare parte specialiști cu studii superioare, au luat ființă intr-o serie de localități situate, cum s-ar zice, la gura minei. Prin colectivul de la Brad, de pildă, sint rezolvate problemele de primă urgență ale unităților din perimetrul întreprinderii miniere Barza (Barza, Valea Morii, Brusturi, Vata, Criscior). La Abrud sint stabiliți un număr însemnat de specialiști care se preoCupă în exclusivitate de zăcămintele de la Roșia Poieni. Bucium, Tarnița. Baia de Arieș, Zlatna etc. Pe platforma minei Deva sint amplasate laboratoarele de cercetări pentru substanțe neferoase și feroase, precum și un atelier de
ANGAJAREA FERMĂ A CERCETĂRII ÎN REALIZAREA

UNEI SARCINI ECONOMICE PRIORITARE:

Dezvoltarea bazei de materii prime minerale
prototipuri șl o stație pilot. In localitatea Zam am înființat o stație semiindustrială unde, începînd cu anul viitor, se vor prelucra la scară semiindustrială diverse cantități de minereuri pentru stabilirea celor mai bune tehnologii de valorificare integrală a tuturor elementelor utile din zăcămintele supuse extracției. La întreprinderea minieră Hunedoara există, de asemenea, o stație-pilot integrată — preparare-metalurgie — capabilă să stabilească soluțiile de valorificare'eficientă a unor elemente utile de maximă importanță pentru economia națională, cum ar fi molibdenul, sub formă de molibdat de calciu, și altele. Repet, toate sta- țiile-pilot și semiindustriale, cît și permanențele de cercetare și proiectare sint deservite de personal localnic, Înlocuind astfel navetismul, detașările pe perioade mai lungi sau mai scurte, delegațiile făcute în fugă „și cu treabă pe. jumătate.. „Astfel, am înțeles noi, nu doar la figurat, ci și la propriu, apropierea strînsă sa cercetării cu producția. ,— Cu ce rezultate s-a soldat ' tin 
asemenea mod de organizare ?— Diminuarea timpului necesar desfășurării ciclului cercetare-pro- iectare-producție, atingerea intr-un timp mai scurt a parametrilor pro

tră. la un cost mult mai mic și fără nici un fel de efort valutar".. Evident, se pune întrebarea : dar de Ce s-a ajuns la această situație 1 încearcă să ne răspundă inginerul Petrache Drogeanu, șeful serviciului de planificare, programare si urmărire a producției din întreprindere : „Conform programului, în luna octombrie trebuia să atingem capacitatea proiectată de 6 600 tone sirmă zincată. Prin plan ni s-au repartizat 2 400 tone și s-au asigurat comenzi ferme numai pentru 1 280 tone. Nu âm avut posibilitatea să ne îndeplinim sarcinile din program și din plan, deoarece nu am primit zincul necesar. La un moment dat am fost nevoiti să oprim patru instalații de zincare termică și două de zincare electrolitică. în nouă luni din acest an, Combinatul metalurgic Copșa Mică ne-a livrat doar 750 tone zinc, față de 1 120 tone repartizate si necesare pentru realizarea planului aferent perioadei respective. De asemenea, am primit numai 450 tone de acid sulfuric, din cele 660 tone planificate. iar în ultimul timp furnizorii noștri de zinc și acid sulfuric se pare că ne-au uitat complet. In aceste condiții nu putem vorbi de recuperarea restanței la producția fizică, iar de atingerea parametrilor proiectați nici atît. Pentru a asigura funcționarea instalațiilor din dotare și retribuirea celor 150 de oameni s-au realizat în acest an 3 300 tone de sirmă neagră".Din documentele prezentate rezultă clar că serviciul de aprovizionare al întreprinderii poartă de cîteva luni bune cu furnizorii de zinc, acid sulfuric și acid clorhidric un adevărat război al telexurilor, notelor telefonice si adreselor... ultimative. Pe de altă parte, conducerea întreprinderii a întocmit un program detaliat pentru atingerea parametrilor proiectați la capacitatea de sirmă zincată, care prevede intervenții directe la toți factorii cu răspunderi în acest sens. Normal, pentru aceste „intervenții" au fost stabilite cadre de conducere din întreprindere, cu sarcini, termene și responsabilități precise, dar efectul lor nu se regăsește nici pe departe în activitatea productivă și, mai ales, in atingerea parametrilor proiectați. Moliv pentru care muncitorii si specialiștii din întreprindere fac o ultimă „intervenție" și prin paginile ziarului, la care evident așteaptă un răspuns concret, prin fapte din partea factorilor de 
resort.

Stelian CHIPER
corespondentul „Scînteii" 

iectați, precum șl urgentarea punerii în funcțiune a unor obiective, cerințe subliniate din nou de tovarășul Nicolae Ceaușescu la plenara C.C, al P.C.R. din 5 octombrie a.c. Acestea sint doar citeva dintre, consecințele benefice ale unui asemenea mod de organizare. Voi da un singur exemplu. Pentru îmbunătățirea situației de la exploatarea Roșia Poieni, institutul a primit din partea conducerii ministerului sarcina de a prelua conducerea fluxului tehnologic și atingerea parametrilor proiectați la linia a 4-a de măcinare- flotare de 7 100 tone/zi minereu brut. Privind această sarcină cu răspundere, institutul și-a mobilizat oame

nii cu cea mai măre urgență. Grupul de specialiști de la Abrud a fost întregit cu forțe noi, inginerii, tehnicienii, muncitorii noștri muncind direct în obiectiv, pe schimburi, alături de cei de la Roșia Poieni,
— Și care este situația acum la 

această mare unitate minieră ?— Sintem foarte aproape de scopul propus. Au fost luate asemenea măsuri — situate, am putea spune, la „limita superioară a efortului omenesc" — ca în trimestrul IV 1987 să asigurăm, pentru o perioadă neîntreruptă de 72 ore de funcționare („proba de casă"), atingerea capacității proiectate. Cu acest fapt de muncă doresc oamenii muneîi din institut să întimpine cele două mari evenimente ale lunii decembrie : Conferința Națională a partidului și a 40-a aniversare a Republicii. După atingerea acestui obiectiv, ne vom ocupa în continuare, cu aceeași abnegație, de toate problemele care vi- 
'r.dhtih creșterea producției de cupru Ia Roșia Poieni, acționînd, în paralel, pentru obținerea concentratului de molibden de la Moldova Nouă, pentru modernizarea liniilor 1—4 și apoi a liniilor 5—6 de prelucrare a minereului de cupru de la aceeași unitate.

— Care sint problemele deosebite 
cu care vă confruntați astăzi tn uni
tățile miniere ?— Din experiența de peste trei decenii pe care o am în domeniul mineritului pot afirma că, Ia ora actuală, două sint marile probleme cu care se confruntă unitățile miniere : utilajele și oamenii.Este un fapt știut că astăzi progresul tehnologic de exploatare și prelucrare a făcut posibil ca multe minereuri mai. sărace în substanțe utile să devină competitive cu mi- nereurile mai bogate. Cu ani în urmă, un zăcărriînt de cupru cu conținut de metal sub 1 la sută era considerat neeconomic. Acum, datorită modernizării tehnologiilor, abordăm și zăcămînt de 0,4 la sută și chiar mai mici. Aceasta înseamnă însă ' extracția și prelucrarea unei mari cantități de rocă, ceea ce presupune instalații mari, cu productivitate ridicată și fiabilitate sporită. Morile de măcinat minereu, de exemplu, de la oricare din' liniile de prelucrare de la Roșia Poieni sau Moldova Nouă pot „mesteca" Intre 1,5— 2 milioane tone de minereu pe an. Din păcate, proiectarea și execuția lor,' cit și a altor utilaje din „amon-

REALIZĂRI IN ECONOMIE
COMĂNEȘTI : Abataje 
de mare productivitateMinerii de pe Valea Trotușului Intimpină Conferința Națională a partidului cu noi și semnificative fapte de muncă. Intensificindu-și eforturile și folosind din plin mijloacele mecanice de care dispun, formațiile de lucru conduse de 6Ubinginerul Petru Pandelaș, de la mina Leorda, bunăoară, au pus în funcțiune, cu o săptămină mai devreme față de prevederi, un nou abataj de mare productivitate. De aici se extrage, în prezent, un cărbune superior ca putere calorifică. Acesta este cel de-al 7-lea abataj dat in exploatare in ultima vreme in bazinul carbonifer Comănești. fapt care a făcut ca producția zilnică de cărbune să sporească cu 250—300 tone. La această dată, alte 5 noi abataje de mare productivitate se află în stadiu final de execuție la minele Lapoș-Nord și Lapoș-Sud și vor fi puse în funcțiune pină Ia finele anului. (Gheor- ghe Baltă).

BAIA MARE : 
Linii tehnologice 

de înalt randamentVizitind anul trecut întreprinderea mecanică de mașini și utilaj minier din Baia Mare, secretarul general al partidului a indicat ca In cel mai scurt timp să se execute aici elemente. de susțineri mecanizate pentru export. In acest scop s-a format un colectiv de specialiști care a studiat soluțiile tehnologice de organizare și de auto- dotare cele mal potrivite. încă de anul trecut a fost proiectată și rea- iizată prima linie tehnologică, iar în anul acesta încă una pentru fiecare subansamblu. Liniile tehnologice au fost organizate ■ în flux 

tele" și „avaltțl" acestor mori , nu s-au făcut cu suficient spirit de răspundere. Mari unități industriale, recunoscute prin forța lor tehnică, tehnologică și d.e producție, cum ar fi. bunăoară, întreprinderea de utilaj greu din București, .au tratat cu superficialitate construcția . utilajelor miniere, furnizând instalații nefiabile, nefuncționale. La, fel și colegii noștri din Institutul tic cercetări tehnologice și proiectări pentru construcții de mașini au elaborat soluții facile, insuficient fundamentate, au proiectat utilaje care nu au funcționat niciodată.lată de ce, o dată cu sporirea eforturilor noastre pentru realizarea în întregime a sarcinilor ce ne revin in domeniul extracției și preparării minereurilor, este necesar să se îmbunătățească activitatea de produce- re a unor utilaje și a calității instalațiilor destinate uzinelor de preparare a minereurilor. Acțio- nîndu-se și pe a- ceastă cale, s-ar putea îmbunătăți mult randamentul de extracție a metalelor și minereurilor.
— Constatăm, tovarășe director, că, 

tn ultimă instanță, problema utila
jelor se reduce, de fapt,, tot la cea 
a oamenilor, a moralei și conștiinței 
lor.— Observația dumneavoastră este justă, numai că, atunci cind eu am afirmat că oamenii constituie astăzi un alt punct nevralgic in activitatea minieră, mă gindeam la cu totul altceva. Este vorba de specialiști, de nevoia acută de un anumit tip de specialiști în domeniul minier. Iată de ce, prin intermediul „Scînteii", aș dori să readuc (nu este prima dată cînd o fac) în atenția Ministerului Educației și Invățămintului o cerință stringentă a colectivelor de muncă de la un însemnat număr de uzine și Instalații de preparare a diferitelor minereuri, respectiv necesitatea pregătirii unor cadre tehnico-ingine- rești în domeniul preparării minereurilor. înființarea unei secții de preparare a minereurilor în cadrul Institutului de mine din Petroșani a devenit deosebit de oportună și necesară și ar rezolva în viitor problema acestor cadre în uzinele de preparare a minereurilor din țara noastră.

— Tovarășe director, tn încheierea 
discuției noastre mai aveți ceva de 
adăugat 1— Da, de data aceasta însă nu in calitate de specialist minier, ci în calitate de cetățean. Minerul știe că în momentul de față sintem nevoiți, nu numai noi. ci toată lumea, să apelăm la resurse tot mai sărace. Aș dori ca acest lucru să fie bine înțeles de toți cei care preiau și valorifică aceste resurse. Avem datoria să fim buni și înțelepți gospodari. Din aceeași cantitate de metal se pot face lingouri sau piese de mecanică fină, de electronică, instalații și utilaje de înaltă performanță, cu valori însutit sau înmiit mai mari. Iată de ce, cred că bogăția reală a resurselor unei țări se măsoară mai »Ies prin valoarea produselor realizate cu aceste resurse. Iar pentru a înfăptui acest lucru, se cuvine să ne reamintim cu toții că principala resursă nelimitată, inepuizabilă și extrem de bogată în substanță utilă la care se cuvine să nu facem nici un fel de economie este inteligența noastră creatoare.

Vlalcu RADU 
Sabin CERBU 
corespondentul „Scînteii"

cu un înalt grad de mecanizare și, parțial, automatizate. Ele au dus la creșterea productivității muncii. După cum ne spunea Constantin Damian, inginerul-șef cu pregătirea fabricației, liniile tehnologice au asigurat la, început 6—7 sub- ansamble pe zi, ajungindu-se acum la 12 subansamble. Cu alte cuvinte, asta înseamnă că, in comparație cu ceilalți producători. întreprinderea băimăreană execută pe metru pătrat o producție dublă. Făcînd parte din programul de modernizare a întreprinderii. noile linii tehnologice au impus noi soluții: și procedee tehnice, cum sînt sudura în bioxid de carbon, sudura automată sub strat de flux, prelucrarea pe agregate pînă la 20 alezaje simultan, manipularea , er- gonomică în vederea poziționării pehtru sudură complet mecanizată. (Gheorghe Pârja).
BIRLĂD : Utilaj modern, 

prin autodotareColectivul secției mașini-unelte speciale din cadrul întreprinderii (Je rulmenți din Birlad a înscris, in susținuta sa activitate de înnoire și modernizare a producției, o nouă realizare tehnică de prestigiu. Este vorba de mașina automată de asamblat rulmenți, concepută, proiectată și realizată de colectivul, birlădean pentru prima oară în țară.— Avînd in componența sa numai elemente și repere furnizate de industria românească, prevăzută cu comandă program și in întregime electronizată, noua mașină — ne spune ingiherul Diomid Năstase, directorul întreprinderii — crește precizia și calitatea operațiunii de asamblare a rulmenților prin manipularea automată a tuturor pieselor, sporește productivitatea muncii de aproape trei ori și poate fi ușor integrată în linii automate de producție. (Petru Necula).

Concomitent cu acțiunile care se întreprind in aceste zile în vederea transportării cantităților de porumb și sfeclă de zahăr aflate în , cimp, cit și stringerii și insilozării ■ tuturor resurselor furajere, o atenție deosebită trebuie acordată e- xecutării arăturilor adinei de■ toamnă 'pe toate suprafețele pre-, văzute. Pbtrivit programului întocmit de organe- . le de specialitate, îh această toam-■ nă urmează să fie executate arături pe 4,8 milioane hectare, lucrare ce trebuie încheiată pînă cel tîrziu la 15 noiembrie. Din datele, furnizate de Ministerul Agriculturii rezultă că pină in seara zilei de 4 noiembrie au fost făcute arături adinei de toamnă pe 38 Ia sută din suprafețele prevăzute. Este un pro- cept mic. dacă ținem seama că timpul este foarte avansat. Aceleași date arată că există diferențe mari de la un județ Ia altul, situate în aceeași zonă, și care au condiții asemănătoare in ce privește suprafețe
galați ; Tractoarele să lucreze din plinîn județul Galați se acționează din plin la efectuarea ogoarelor de toamnă. Pină in seara zilei de 3 noiembrie au fost arate peste 61000 hectare, din cele 152 000 hectare planificate. O investigație făcută in citeva unități agricole atestă răspunderea cu care se lucrează la efectuarea acestei lucrări. „La C.A.P. Șendreni. ne spunea președintele unității. Petre Balcan, realizăm zilnic 30 hectare. ceea ce inseamnâ că pină la 10 noiembrie vom încheia arăturile pe cele 615 ha planificate. Lucrăm *cu 10 tractoare, conduse de cei mai destoinici ’mecanizatori, in frunte cu Ghiță Negru, Andrei Bote- zatu, Petrică Bucioc". La C.A.P. Smirdan. buna organizare a muncii este atestată de faptul că toate cele 17 tractoare sînt permanent în plină activitate, datorită răspunderii spo- 

i rite a mecanizatorilor, a șefilor de

Fructificind din plin condițiile bune de lucru, pe terenu
rile C.A.P, lecea Mică, județul Timiș, mecanizatorii con
tinuo araturile adinei de toamnă sub îndrumarea șl 

controlul permanent ale specialiștilor din unitate

Cea mai urgentă dintre lucrările acestor zile de pe 
ogoarele județului Timiș - transportul și depozitarea 
porumbului - solicită un efort deosebit care trebuie făcut

cu răspundere pentru recoltăFoto : Dumitru ConstantinescuBIHOR: Timp bun pentru continuarea 
insilozării furajelor

UNII ADUNĂ TOT CE OFERĂ CiMPUL, ALȚII JUSTIFICĂ... JUMĂTĂȚILE DE MĂSURĂMai mult ca orieînd. în sezonul rece nivelul producțiilor depinde nemijlocit de condițiile care se asigură pentru buna furajare și îngrijire a animalelor. Experiența a numeroase unități agricole din județul Bihor demonstrează cu prisosință un fapt îndeobște cunoscut : ca să, ai furaje trebuie mai tatii să le produci. La C.A.P. Salonta. bunăoară, sînt incă multe șire de fin de peste an neîncepute. „Avem o încărcătură mare de. animale. Este firesc, prin urmare, să facem din stringerea și depozitarea furajelor o adevărată campanie, organizată și desfășurată neîntrerupt, din primăvară, cînd apar nutrețurile pentru masă verde, pină toamna tîrziu, cind adunăm toate resturile vegetale. Așa reușim să depășim in fiecare an. in medie, cu 10—15 la sută stocul de furaje planificat", ne spunea tovarășul Czege Alexandru, președintele cooperativei. Ce elemente - recomandă experiența acumulată de această unitate ? în primul rînd preocupările pentru îmbunătățirea structurii bazei furajere : circa 87 la sută dețin leguminoasele, perene, iar 13.1a sută revin culturilor furajere intensive, cuprinzînd 10 la sută sfeclă furajeră (.cu producții chiar și in acest an secetos de 160 tone la ha, asigurind 16 000 UN la ha). O zi de toamnă petrecută aici, la C.A.P. Salonta, iți dă cu adevărat imaginea eforturilor depuse pentru realizarea necondiționată a bazei furajere. Suficient să a- mjntim că o celulă de siloz de 2 500—3 000 tone se umple în 2—3 zile, „asortînd" 30 la sută masă verde. în aceeași proporție sfeclă furajeră și 40 la sută coceni tocati. Totul se desfășoară sub supravegherea riguroasă a specialiștilor din ferme, începînd de la transportul în flux neîntrerupt din cîmp a „materiei prime" pînă la tasarea ei perfectă, 
zi și noapte, pentru * asigura un 

le arate. Cele mai mari rămineri în urmă la arat se înregistrează în județele Tulcea. Călărași, Ialomița, Ciurgiu, Teleorman. Dolj. Brăila — adică.tocmai în județele cu o pondere însemnată in agricultura noastră. Situația este și mai necores
Condițiile favorabile de lucru in cimp folosite pentru

INTENSIFICAREA 
ARĂTURILOR DE TOAMNĂ

punzătoare dacă avem în vedere că, în unele din aceste județe, an de an, au rămas nearate din toamnă întinse suprafețe, situate mai ales in sistemele de irigații, adică terenurile folosite intensiv, care au cel mai mult nevoie de această lucrare prin care se realizează afinarea solului.Ploile din ultimele zile, care au cuprins cea mai mare parte a țării, 
ferme, a conducerii unității. După cum aprecia inginerul-șef al cooperativei, Florea Popa, arăturile se vor încheia aici pină la 14 noiembrie.O suprafață mare de arat are cooperativa agricolă din Vinători, peste 1 200 hectare, din care, la data investigației noastre, s-au efectuat ogoare pe numai 445 ha. Această ră- mînere în urmă trebuie să constituie un motiv serios pentru conducerea cooperativei, pentru comitetul comunal de partid de a grăbi ritmul executării ogoarelor de toamnă. „Vom Încheia lucrarea în 10 zile, ne spunea Alexandru Simion, primarul comunei. Lucrăm în două schimburi, ziua și noaptea, reușind să realizăm peste 80 hectare în 24 de ore. In același timp, avem grijă să grăbim eliberatul terenului, pentru a crea front de lucru corespunzător tractoarelor. In fiecare șeară, în cadrul analizelor 

mediu anaerob, esențial pentru conservarea unui siloz de calitate. Sint aceste preocupări și rezultate secre- • tul producțiilor ridicate înregistrate de sectorul zootehnic al unității, pre- liminindu-se peste 4 600 litri lapte Ia fiecare vacă furajată.„Și experiența noastră ne arată că prima grijă a unui crescător bun de animale trebuie să fie asigurarea furajelor, menționa inginerul zootehnist Nicolae Puia de la C.A.P. 'Parcea. La noi îh unitate, de producerea furajelor se ocupă toate fermele de cimp și în același timp toți lucrătorii din zootehnie. Procedind in acest fel am depozitat 1 tonă fin. 5 tone suculente și 2 tone grosiere pentru fiecare vită adultă". Efectul ? Producția de lapte livrată la fondul de stat bate către 7 litri pe vacă furajată, cu un litru mai mult dect în perioada similară a anului treCut".Pentru creșterea producției zootehnice, deosebit de important este ca furajele să fie bine preparate și gospodărite. Ne convingem de acest lucru la asociațiile economice, inter- cooperatiste Oșorhei și Nojorid, unde stocurile de furaje sint de pe acum la nivelul planului la fiecare sortiment. Creșterea rapidă a greutății vițeilor este hotărită in mare măsură de asigurarea unor rații furajere diferențiate in fiecare fază de ingrășare. Medicul veterinar Petru Abrudan, directorul asociației din Nojorid. ține să mergem la bucătăria furajeră pentru a ne convinge că toate furajele de volum se administrează numai tocate și defibrate, ceea ce le sporește mult convertibilitatea. Atît la Nojorid, cit și la Oșorhei, în scopul creșterii conținutului de proteină digestibilă a grosierelor, acestea sint înnobilate cu subproduse de la industria alimentară. Rezultatele confirmă asemenea preocupări, la această dată cele două asociații avînd deja îndeplinit pla
nul anual la carne. 

au umezit stratul arabil, astfel incit terenul se ară acum foarte bine. Aceste condiții bune de lucru trebuie fructificate din plin, pentru ca pretutindeni să se realizeze viteze mult sporite la arat, tn acest sens este nevoie ca toate tractoarele râmase disponibile după Încheierea celorlalte lucrări de toamnă să fie concentrate la arat, iar munca mecanizatorilor să fie organizată in schimburi prelungite și chiar in două schimburi. De asemenea, cadrele de conducere din unitățile agricole, cu sprijinul organizațiilor de partid, au datoria să asigure o amplă mobilizare a forțelor de la sate la eliberarea de resturi vegetale a terenurilor, să asigure mecanizatorilor condițiile necesare incit să poată munci cu spor și bine. Trebuie făcut totul pentru a încheia grabnic arăturile de toamnă, pentru a pune temelie puternică recoltelor mari prevăzute a fi obținute în anul viitor.
din comandamentul agricol comunal, luăm măsuri ferme pentru, impulsionarea efectuării ogoarelor."Situația la nivelul județului arată că peste media realizărilor la ară- ; turi se situează unitățile agricole din l consiliile agroindustriale Ghldigeni, Nicorești și Schela. Unele coopera- . i tive agricole — „Poiana" Nicorești, ; Buciumeni. Brăhășești, Priponești — au arat peste 60 la sută din supra- fețele planificate. In același timp, . -j analizele efectuate in comandame i- . i tul agricol județean relevă necesita- ',’M tea impulsionării ritmului la arături "w in cooperativele agricole Șivița, Um-$4 brărești. Tlrgn Bujor, Oancea. Mo-«3 vileni ș.a., unde realizările sint cu mult sub media județului.

Dan PLAEȘU
corespondentul „Scînteii" J

Că în măsură hotăritoare asigurarea balanței furajere depinde de organizarea temeinică a activității fier, cărei unități arată și cămările zootehniei multor cooperative agricole — Sintandrei, Călacea, Mădărasu Roșiori, ca și I.A.S. Marghita —- unități în care am constatat și un alt aspect demn de remarcat : menținerea la pășunat a animalelor cit timpul este bun, economisind zilnic •însemnate cantități de furaje din. cele depozitate. Dar trebuie spus, că în timp ce unii adună tot ce oferă cimpul. alții justifică... jumătățile de măsură. La C.A.P. Aușeu. Bale, Sinnicojau Român, Ceica, Tulea, Să- lard, Boianu Mare, Săcădat. Borș pină la începutul lunii noiembrie nu se insilozase decit o treime din programul stabilit. Mult, mult prea puțin față de ceea ce a oferit și oferă încă cimpul. „Bilanțul" este cu atrt mai greu de înțeles cu cit se situează sub cota celui realizat in perioada similară a anului trecut. Producțiile mici din fermele acestor unități își găsesc astfel lesne explicația. Cauza principală ? Lipsă de preocupare și răspundere din partea conducerilor d« unități, a șefilor fermelor zootehnice. în toate aceste cooperative, pulsul Insilozărllor dezvăluie o slabă folosire a mijloacelor mecanice și de transport. Semn că lasă mult de dorit și activitatea de îndrumare șl control din partea consiliilor agroindustriale, a organelor agricol» județene.Grăbirea Insilozărllor in vederea realizării programului stabilit trebuie să fie cuvîntul de ordine. Timpul care se menține încă bun impune ca pesta tot să se încheie cit rnal repede pregătirile pentru o bună ternare a animalelor, spre a se asigura condițiile necesare realizării producțiilor animaliere prevăzute.
Ioan JLAZA
corespondentul „Scînteii"
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AMAREA REVOLUȚIE SOCIALISTA DIN OCTOMBRIE - 70 DE AM
Popoarele Uniunii Sovietice, alături de întrea

ga omenire progresistă, sărbătoresc la 7 noiem
brie implinirea a 70 de ani de la victoria Ma
rii Revoluții Socialiste din Oțlombrie, eveniment 
de importanță 
a inaugurat o 
comunismului, 
a popoarelor.

In cele șapte decenii care au trecut de la vie

majoră in istoria omenirii, care 
eră nouă - era socialismului și 
a eliberării sociale și naționale

sovietici, sub 
au obținui 

economiei, ști-

toria revoluției, oamenii muncii 
conducerea partidului comunist, 
succese de seamă in dezvoltarea 
inței, tehnicii și culturii, in ridicarea generală 
a nivelului de trai al tuturor celor ce muncesc. 
Prin eforturile tuturor popoarelor sovietice, 
U.R.S.S. a devenit un stat socialist cu o eco
nomie modernă și puternică, cu o viață poli
tică, socială și culturală dinamică. Sint infăp-

de marele 
reprezintă, 
cauza ge-

tuiri de prestigiu pe drumul deschis 
Octombrie. Aceste istorice realizări 
totodată, o contribuție de seamă la 
nerală a socialismului și colaborării intre 
popoare. In același timp, sint bine cunoscute 
rolul și contribuția Uniunii Sovietice in viața 
internațională, inițiativele și acțiunile sale in 
direcția dezarmării, colaborării, păcii și înțele
gerii in lume.

PE O TRAIECTORIE ASCENDENTĂMarele Octombrie, a cărui cea de-a 70-a aniversare e omagiată, împreună cu poporul sovietic, de oamenii muncii din țările socialiste, de întreaga omenire progresistă, a promovat în raporturile internaționale principii care se deosebesc radical de întreaga practică anterioară. Ele se întemeiază pe ideile internaționalismului proletar, ale egalității in drepturi și prieteniei dintre popoare. Aceste principii sînt definitorii pentru ansamblul colaborării economice sovieto-române de după război. Cu concursul Țării Sovietelor, s-au pus bazele multor ramuri moderne ale industriei românești, a început să se desfășoare un amplu schimb de experiență in domeniul economic și al realizărilor științifice.Amploarea și însemnătatea relațiilor sovieto-române cresc an de an. Țările noastre mun numeroase ale dezvoltării mică accentuată bul reciproc de lucrările. efectuate in construcție și modernizare a unor întreprinderi industriale pe teritoriul României, cu participate românească se realizează o serie de o- biective din industria extractivă a U.R.S.S., se diversifică tematica relațiilor tehnico-științffice.O perspectivă nouă în ce privește adîncirea în continuare a raporturilor bilaterale a deschis Programul pe termen lung de dezvoltare a colaborării economice și tehnico-știin- țifice dintre U.R.S.S. și Republica Socialistă România pină in anul 2000, semnat anul trecut la cel mai înalt nivel. Organismele competente din cele două țări, au elaborat programe detaliate de extindere a colaborării bilaterale în 10 dintre cele mai importante ramuri industriale. Au fost stabilite direcțiile de dezvoltare a specializării și cooperării în producție, a altor forme moderne de conlucrare.Pentru țările noastre, anul tn curs a fost marcat de vizita întreprinsă în România, în mai 1987, de către secretarul general al C.C. al P.C.U.S. în cadrul convorbirilor purtate, tovarășii Mihail Gorbaciov și Nicolae Ceaușescu au dat o Înaltă apreciere dezvoltării., ascendente a colaborării multilaterale dintre partidele, statele și popoarele noastre, exprimind hotărirea de a o întări în continuare.înțelegerile de principiu Ia care au ajuns cei doi conducători reprezintă un puternic impulj pentru activitatea noastră comună. Transpu- nîndu-le în viață, ambii parteneri elaborează măsuri concrete pentru dezvoltarea si adîncirea legăturilor economice reciproc avantajoase dintre cele două țări, introducerea unor forme noi. moderne de conlucrare în? scopul accelerării progresului teh- nifco-știintific, creșterii eficienței producției si, în ultimă analiză, al creșterii, pe această bază, a nivelului de viață al oamenilor muncii.înaltul dinamism al raporturilor noastre este ponderii samblul ....României de la 17 la sută în 1980 la 30 la sută in 1986. In actualul cincinal se preconizează sporirea schimbului reciproc de mărfuri cel puțin de 1,7 ori. Astăzi. Uniunea Sovietică nu înregistrează ritmuri atit de înalte de creștere în comerțul său exterior cu nici o altă țară din lume.își menține însemnătatea și colaborarea în domeniul construcției de importante obiective economice, colaborare cu o istorie de peste 40 de ani. în prezent, numărul de obiective din energetică, metalurgie, chimie, industria de și din alte ramuri, cursul U.R.S.S. in șește 140. Aceste tăzi o importantă ducția românească te din oțel, energie metalurgic, cauciuc caustică și calcinată, meroase alte 'mărfuri, guvernamental semnat anul trecut prevede modernizarea în comun, în actualul cincinal, a încă 24 de obiective industriale românești.Livrările din U.R.S.S. contribuie la acoperirea necesităților României privind numeroase materii prime, cum sint gazul natural, energia electrică, petrolul, cărbunele, fonta, feroaliajele, azbestul, apatita. bumbacul, precum si o serie întreagă de mașini, utilaje, aparatură de uz casnic.în cadrul importului sovietic din

soluționează în co- probleme majore economice. O dina- înregistrează schim- mărfuri, se extind comun, de

ilustrat de creșterea Uniunii Sovietice în an- comerțului exterior al

celuloză și hirtie construite cu con- România, depâ- capacităti au as- pondere in pro- de țevi, lamina- ciectrică, cocs sintetic, sodă carton și nu- Acordul inter- în august construirea si

r

Alexei ANTONOV,
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.România, un loc important ocupă astăzi instalațiile de foraj și alte utilaje petroliere, navele, vagoanele, utilajul tehnologic pentru numeroase ramuri industriale. O cerere constantă se înregistrează în U.R.S.S. pentru confecțiile, tricotajele, încălțămintea, mobila românească și alte mărfuri de consum.România a participat la construi-, rea pe teritoriul U.R.S.S. a Fabricii de celuloză de la Ust-Ilimsk, a Combinatului de preparare a azbestului din Kiembai, a Centralei nuclearo- electrice din Ucraina de sud, la a-

blica Socialistă România au creat o nouă familie de lasere în domeniul construcțiilor, au fost elaborate în comun proiecte raționale de clădiri și procedee de realizare care asigură o importantă economie de forță de muncă și materiale.O atenție deosebită se acordă colaborării in înfăptuirea celor cinci direcții prioritare ale Programului complex de progres tehnico-științific al țărilor membre ale C.A.E.R. pină în anul 2000 (electronizarea economiei, automatizarea producției, dezvoltarea energeticii nucleare, bioteh-
Despre colaborarea sovieto-româoă In domeniul economic 
și tehnico-științific, despre rezervele și perspectivele eimenajarea zăcămîntului de gaz condensat. din Orenburg, la extinderea capacităților de extracție a minereului de fier și pentru producția de feroaliaje. In prezent, specialiști și muncitori români lucrează în Turkmenia la construcția unui complex pentru extracția de gaz natural, construiesc o serie de obiective la Combinatul de preparare a minereului de fier oxidat din Krivoi Rog, Ucraina. Producția acestor întreprinderi este livrată, pe baza unui acord pe termen lung, în România.Tematica de colaborare tehnico- științifică dintre organismele de profil din cele . două țări cuprinde în prezent peste 200 de probleme și teme, atît în cercetarea fundamentală, cît și în ce privește direcțiile aplicative, legate de dezvoltarea unor importante ramuri economice. Oameni de știință de la institutele academiilor din U.R.S.S. și Repu-

nologia, crearea de materiale noi), încă pină la sfîrșitul cincinalului in curs se prevede realizarea unor calculatoare de înaltă fiabilitate și a unor sisteme de conducere a producției pe baza lor, implementarea în cadrul unor întreprinderi de complexe robotizate flexibile si procedee automate de proiectare. Ca urmare, se va asigura o economie de resurse de muncă, energie, combustibili, materiale de valoare, vor spori operativitatea conducerii producției. calitatea produselor.Potențialul economic și tehnico- științific crescînd al Uniunii Sovietice și României, extinderea participării țărilor noastre la diviziunea internațională socialistă a muncii. Ia dezvoltarea colaborării și integrării economice socialiste creează premise favorabile pentru dezvoltarea și perfecționarea in continuare a relațiilor economice reciproc-avantajoa-

se dintre U.R.S.S. și Republica Socialistă România.Perspectivele raporturilor sovieto- române în domeniul economiei, științei și tehnicii depind în foarte mare măsură de dezvoltarea specializării si stabilirea producție conomice, cest sens nevalorificate au stabilit un contact nemijlocit Uzina constructoare de mașini din Novokramatorsk și Combinatul de utilaj greu din Iași, care își propun să coopereze în producția de utilaj tehnic pentru metalurgie. Legături de cooperare se preconizează, de a- semenea, între întreprinderi sovietice și românești din domeniile structiilor de mașini, mecanicii industriei de automobile și din ramuri.Procesul de dezvăltâre a unor me noi de colaborare este favorizat, după convingerea noastră, de restructurarea activității de comerț exterior din U.R.S.S. Ea își propune, în esență, ca, menținind și dezvol- tînd principiile monopolului de stat asupra activității economice externe. să asigure extinderea considerabilă a atribuțiilor și creșterea răspunderii producătorilor inșiși. în a- cest scop, numeroase ministere și departamente, ca și o serie de mari centrale și întreprinderi au primit, de la începutul anului 1987, dreptul de a aborda nemijlocit piața externă. Au fost create condiții de ordin economic și juridic, care sporesc cointeresarea fiecărei întreprinderi sovietice în dezvoltarea cooperării internaționale.Schimbările calitative în mecanismul de colaborare reprezintă un imperativ . al timpului. Unirea resurselor materiale și intelectuale e in măsură să asigure accelerarea procesului de producție și ameliorarea condițiilor de viată ale popoarelor.

cooperării în producție, unei colaborări strînse la nivelul organismelor al întreprinderilor. In există încă mari rezerve, integral. în prezent, un contact
de în e- a-

confine, altefor-

Un eveniment epocal 
în istoria umanității• •

*
SUB FLAMURA MARELUI OC
TOMBRIE. Conform unei tradi
ții comsomoliste, in punctul cel 
mai înalt al Combinatului side
rurgic din Novokuznețk, regiu
nea Kemerovo, a fost înălțat 
steagul roșu, ca semn al înde
plinirii angajamentelor asumate 
in întrecerea socialistă in 
cinstea marelui jubileu ol lui 

Octombrie (prima fotografie)

RECOLTA BOGATA. De pe 
parcelele lucrate de mecaniza
torii fruntași din cadrul fermei 
agricole „Adaji”, raionul Riga, 
R.S.S. Letonă, s-au obținut anul 
acesta cite 6 tone de cereale 
păioase la hectar (fotografia a 

doua)

STRUCTURI TRAINICE. Se con
struiește o nouă secție-gigant 
în cadrul Combinatului metalur
gic din Magnitogorsk - unul 
din șantierele legendare- ale 
industrializării din Uniunea So

vietică (fotografia a treia)

Limbajul cifrelor și faptelor
©Planul de stat de dezvoltare economică și socială a U.R.S.S. pe 

anii 1986-1990 (al 12-lea cincinal) stabilește sporirea cu 25 la sută 
a volumului producției industriale globale. Totodată, producția de 
bunuri de consum crește mai repede, în raport cu cea a mijloacelor 
de producție (respectiv cu 27 la sută, față de 24,3 la sută).

® Baza accelerării progresului tehnico-științific și a reconstrucției 
tehnice a economiei naționale o constituie complexul construcțiilor de 
mașini. Ritmul de dezvoltare a acestuia este mai accentuat : de 1,7 
ori mai inalt decît cel al industriei, in ansamblu. Reinzestrarea con
strucțiilor de mașini va asigura două treimi din sporul de producție 
al industriei grele in cel de-al 12-lea cincinal. In cadrul complexu
lui construcțiilor de mașini, rolul de lider revine mașinilor-unelte, pro
ducției de tehnică de calcul și electrotehnicii. Ele se dezvoltă de 
1,3-1,6 ori mai repede decit întreaga ramură în ansamblu.

• In U.R.S.S., trei pătrimi din venitul național este folosit pen-
tru consum. Cheltuielile destinate creșterii bunăstării generale, inclu
siv 
tru 
nitul național este destinată reproducției socialiste lărgite, altor 
cesități sociale.

® In decursul unui an, statul cheltuiește pentru fiecare elev 
școala generală 240 de ruble, pentru uh elev din școala medie — 
de ruble, iar pentru un student din învățămîntul superior - peste 1 200 
ruble. In anul de învățămînt 1986/1987, două treimi din cei ce stu
diază la învățămîntul mediu special - secțiile cu frecvență - și 
aproape patru cincimi dintre studenții de la secțiile cu frecvență ale 
institutelor de invățămint superior au beneficiat de burse.

• U.R.S.S. ocupă primul loc în lume în ceea ce privește asigu
rarea medicală a populației. Asistența sanitară se acordă tuturor ce
tățenilor fără plată. Pe măsura creșterii costului asistenței medicale 
sporesc cheltuielile pentru tratament, dar în 
acestea sint preluate in grija statului.

Numărul de locuri in sanatorii, în stațiuni 
pensiuni și în bazele turistice a atins cifra 
este o cifră mare, totuși prea mică, fn raport cu cerințele de astăzi.

pentru construcția de locuințe și edificii social-culturale, preiau 
cincimi din venitul național, in ansamblu. Partea rămasă din

pa- 
ve- 
ne-

din 
780

condițiile socialismului

în ta și in casele de odihnă, 
de 2,5 milioane. Aceas-

\
\
\

*

Timp de veacuri, oamenii muncii au trăit In bezna exploatării și opresiunii. Și dacă, uneori, această beznă era spartă de cite o zare de lumină, cel mai adesea ea răsfringea flăcările războaielor de jaf și cotropire. Dar „ora stelară" a umanității a venit totuși : ora lui Octombrie. Cei 70 de ani care au trecut de atunci au demonstrat că revoluția socialistă din 1917 a modificat in chip decisiv cursul istoriei omenirii. Nu poți să nu împărtășești aprecierea dată revoluției noastre de către tovarășul Nicolae -Ceaușescu intr-un articol semnat în „Pravda" : „un eveniment epocal în istoria universală, care a rupt frontul imperialismului mondial, a deschis era revoluțiilor proletare, a eliberării omului de exploatare și asuprire, a victoriei socialismului".„Cele zece zile care au zguduit lumea" se cufundă tot mai mult în trecut, dar însemnătatea lui Octombrie rămine nepieritoare. Mai mult, amploarea influenței lui asupra destinelor omenirii crește necontenit. Acest lucru se explică în primul rind prin faptul că, exprimind cele mai înalte aspirații ale omenirii muncitoare, Revoluția din Octombrie a deschis calea soluționării unor probleme ce frămintaseră veacuri de-a rîndul masele dornice să se elibereze din robie, să se izbăvească de ororile războaielor spoliatoare.In 1917, Rusia deținea circa 8 Ia sută din populația planetei, avind o pondere de sub 3 la sută in producția industrială mondială. Și iată că asupra acestei țări, care se Încumetase să caute calea socialistă, s-au năpustit cu arma în mină, „pentru a înăbuși bolșevismul in fașă", numeroase state burgheze. întreaga țară a fost ' cuprinsă de vîlvătăile războiului civil. Acest lucru a subminat extrem de drastic forța vitaiă a primului stat socialist din lume. „Din război, scria V. I. Lenin, Rusia a ieșit , intr-o stare ce aducea mai mult cu aceea a unui om stilcit in bătaie. Molestată vreme de șapte ani, abia dacă se mai putea mișca umblînd in cîrje".O mare dificultate a constltuit-o și faptul că nu exista nici un fel de

experiență în ce ția societății noi. Imense și o de forțe. Adesea atacurile alternau cu replierea. Victoriile nu excludeau înfringerile. Pe acest drum necunoscut s-au făcut și pași greșiți, au existat rămîneri în urmă și înaintări prea grăbite. S-au produs ' și abdicări de Ia principiile și metodele leniniste de făurire a noii societăți-, încălcări ale legalității socialiste, ale normelor democratice in Viața de partid și socială, erori voluntariste, manifestări de dogmatism în gîndire și inerție în acțiunea practică.Toate aceste împrejurări au fost agravate de faptul că socialismul era o insulă intr-un ocean de ură imperialistă. Dar dificultățile nu i-au putut opri ’pe cei ce se hotărî- seră „să asalteze cerul".Cind Uniunea Sovietică s-a angajat în reconstrucția economică, noi n-aveam de fapt siderurgie, dacă facem abstracție de cele citeva furnale, cuptoare Martin și laminoare învechite. Nu aveam nici o industrie de tractoare, automobile, avioane, ramura construcțiilor, de mașini- unelte era slab dezvoltată. In ce privește' producția de energie electrică. extracția de petrol, se situa atunci pe unul din locuri in lume. Dar încă la primului cincinal, - volumul ției industriale crescuse in Sovietică la 267 Ia sută față de nivelul dinainte de revoluție și la 202 la sută comparativ cu anul 1928. A fost restructurată, pe baza colectivizării, și agricultura sovietică. Concomitent, au fost soluționate chestiuni dificile, ca revoluția culturală, problema națională și multe altele. Erau pași anevoioși, dar cu adevărat eroici și de însemnătate internațională, spre o lume nouă.Nu e de mirare că un asemenea stat a devenit obiectul urii dezlănțuite a lumii vechi. Au hotărît să mai încerce o dată să-l distrugă. Bătuse ceasul celei mai cumplite încercări pentru noua orînduire. Și ea, această orînduire născută din revoluție, a știut să înfrunte mașina de război a hitlerismului.

privește construc- De aici — greutăți neverosimilă încordare

U.R.S.S. ultimele sfîrșitul prnduc- Uniunea

Izvoarele optimismuluiDupă cum se cunoaște. Congresul al XXVII-lea al P.C.U.S. a trasat sarcina ca pină în. anul 2000 să se asigure fiecărei familii sovietice un apartament separat sau o locuință individuală. Experiența rezolvării acestei sarcini prezintă, in fiecare regiune a țării, particularități specifice. Cu atit mai atrăgătoare a devenit aceasta în Kazahstan, a cărui conducere a fost reinnoită cu un an în urmă. Aici a fost elaborat și se realizează cu succes programul „Locuințe — 91“. In ce constă esența și particularitățile acestuia ?Cind in Comitetul Central al Partidului Comunist din Kazahstan și in Consiliul de Miniștri al republicii s-au examinat căile de rezolvare a problemei locuințelor, s-a ajuns la concluzia : trebuie să ne adresăm, pentru a ne sfătui, colectivelor din producție, întregii populații. Să gin- dească și oamenii, să caute posibilități suplimentare pentru rezolvarea problemei și astfel să stabilim pe ce căi mergem.Impulsurile pentru noi inițiative au fost numeroase. S-au schimbat chiar și criteriile de apreciere a rezultatelor. Astfel, principalul indicator de raportare a devenit calitatea apartamentelor date în folosință, ritmul de soluționare a cererilor pentru locuințe, și nu suprafața locuibilă in metri pătrați. S-a hotărît ca pină în anul 2000 suprafața locativă calculată pentru fiecare republicii să atingă pină tri pătrați.Desigur, un asemeneaPerioada intrarea în cel a fost împăr- Prima etapă cincinal. In asigurate lo-

natele pentru s-a trecut la buri. întrucit tul, folosim invătat să ne ulei de in. utilizat in construcții.— In acest an. am izbutit să, utilizăm integral capacitățile de producție — a spus V. Krasnianski, conducătorul Trustului de construcții din Alma-Ata. Organizarea lucrului in trei schimburi la montarea panourilor prefabricate la clădiri, aplicarea metodei de antrepriză colectivă si alte asemenea măsuri ne-au ajutat tn măre parte să reducem durata 6tabilită de normative structia blocurilor de multe etaje, executate mari. Acum este că bază pentru cuinte monolit.Fără o muncă

locuitor al la 14 me-realizat, pină la mileniu etape.
nlvel nu careeste ușor de a mai rămas de-al treilea tită In trei coincide cu actualul acest interval vor fi cuinte tuturor celor care și-au așteptat rindul pină în ianuarie 1987. Această etapă este definită de programul „Locuințe — 91".Scopul și jaloanele programului „Locuințe — 91“ au fost aduse la cunoștința publică în întreaga republică : nimeni nu a rămas indiferent la respectivul program, sentimentelor exprimate rită — de la scepticism dere fățișă. Optimismul cele din urmă ; mijloacele și resursele materiale pentru a determina o astfel de creștere suplimentară au fost găsite în industrie. In afară de aceasta, s-a reușit antrenarea unor mijloace suplimentare de la populație în vederea sporirii de 2—3 ori a volumului construcțiilor de locuințe realizate de cooperative sau de către cetățenii particulari.— Desigur, stabilind o creștere considerabilă a volumului construcției de locuințe la sate, noi nu am sperat în vreo minune — arată I. Gremiacenski, secretar al Comitetului regional Kokcetavsk al Partidului Comunist al ■ Kazahstanului. Știam că trebuie să ne bazăm, în principal, pe propriile posibilități. De aceea am si recurs la dublarea capacităților de producție la fabricile de cărămizi. Am triplat, totodată, producția de materiale de zidărie. La combi

dar gama a fost dife- la neincre- a învins in

construcția de case munca in trei schim- nu ne alunge cimen- mortar de var. Am facem singuri chiar si

pentru con- locuințe cu din panouri și o puterni-creatăconstrucția de lo-stăruitoare si con-
Convorbiri 

în Kazahstan

secvență, desfășurată de comitetele de partid din republică pentru organizarea îndeplinirii programului „Locuințe — 91“,' chiar și cea mai scrupuloasă inventariere a resurselor er fi rămas doar pe hirtie. iar toate hotăririle adoptate — simple bune intenții. Comitetele de partid au pus in așa fel problema incit conducătorii colectivelor de muncă să dea seama — în fața cetățenilor .ce-și așteaptă rîndul la locuințe — despre ceea ce au făcut, cît de repede răspund solicitărilor celor înscriși pe listele de locuințe ; dacă nu sînt capabili să asigure această mișcare — să lase locul altcuiva, întrucît cuvîntul dat trebuie onorat.Fără oameni — orice lucru este mort. Forța programului „Locuințe — 91“ constă tocmai in aceea că a devenit cauza comună a tuturor celor ce muncesc, a întregii populații a republicii. Aici înțelege fiecare : singuri, constructorii nu ar putea ridica un asemenea mecanism.— Iată de ce muncitorii secțiilor noastre sint gata oricind să participe la construcția locuințelor, declară V. Kuznețov, sudor la uzinele „Ki- rov". Uzinele au încheiat un contract cu Combinatul pentru construcția de case pentru montarea undi bloc-secție cu 9 etaje. Viitorii locatari. inclusiv eu. am preluat pentru lucrări de finisaj interior fiecare apartamentul ce ne-a fost repartizat.Există și alte forme de construcții cu metode gospodărești. Spre exemplu. la Combinatul metalurgic din Zirianov. 12 secții construiesc un bloc de locuințe. Din fiecare secție de producție sînt trimiși pe șantier cite 18 oameni. Lor Ii se plătește salariul mediu, iar in cadrul brigăzilor îndeplinesc sarcini de producție specifice. tn timpul liber, metalurgiștii îi sprijină pe tovarășii lor în con-

structia apartamentelor. în acest mod. întreprinderea va primi numai în acest an mai bine de 200 de apartamente în plus.Numeroase organizații cooperează pe principiile punerii in comun a mijloacelor destinate construcției de locuințe. Constructorii asigură materialele și montajul, iar partenerii lor mijloacele bănești și amenajările interioare, numărul de apartamente realizat impărțindu-se in mod egal.— întreprinderea noastră înalță cu forțe proprii o întreagă așezare muncitorească pentru 14 mii de meni — relatează A. Kulenov, directorul Combinatului de metale neferoase din Ust-Kamenogorsk, rezolvarea problemei locuințelor participă întregul colectiv. întreprinderea. lucrînd in condițiile noi — ale autofinanțării — a căpătat posibilitatea de a aloca nu mai puțin de 30 milioane ruble pentru crearea așezării. Particularitățile noii localități constau în aceea că ea este formată numai din străzi cu case individuale. Acestea sint in număr de 630. Combinatul acordă celui care a obținut dreptul de a-și construț locuință un împrumut — ce acoperă pină la 80 la sută din costul clădirii, in condițiile restituirii lui in rate eșalonate pe durata a 15 ani. Pe măsura trecerii timpului, dacă metalurgistul lucrează bine in producție, o însemnată parte a creditului — pină la 25 la sută — poate fi a- chitată de combinat.Acordind muncitorului mijloace pentru construirea de locuințe, Întreprinderea nu-1 lasă să se confrunte de unul singur cu numeroasele probleme de și nervii, structorii ajutor Ia la aprovizionarea cu construcție. Pe șantiere există utilajele necesare, care se pot Închiria....Una din trăsăturile caracteristice ale Kazahstanului o constituie existența unui număr mare de familii cu mulți copii. In prezent, în republică numărul acestora depășește 40 000. A fost o vreme cind listele cuprinzînd asemenea familii ce așteptau să le vină rîndul la locuință rămineau în „nemișcare". Pe bună dreptate, nu constructorii erau aceia care trebuie să ia în considerație compoziția demografică a populației. Acum există noi proiecte pentru case individuale și apartamente, care nu vor mai fi incomode chiar și pentru familii compuse din 10—12 persoane.Fiecare locuitor al Kazahstanului știe ce anume reprezintă programul „Locuințe — 91“ și cum progresează îndeplinirea acestuia. Popularitatea programului rezidă în democratismul și corectitudinea lui. Optimismul nu este artificial. Programul nu promite rezultate intr-un viitor vag. ci comportă termene concrete. Iar acestea se respectă.
Griqori DILDIAEV 
corespondentul ziarului „Pravda* 
Ia Alma-Ata
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natură să-i macine forțele cum se întimplă cu con- particulari. Ea ii vine in pregătirea documentației, materiale de

Puțini credeau că, după n lovitură atit. de grea. Țara Sovietelor se va întrema curind. în scurtă vreme însă au fost vindecate rănile războiului, monopolul atomic al imperialismului american a fost lichidat curind. Țara lui noi culmi.în cel de-al a fost infrînt german. S-au care zăceau popoare Aceste popoare au dobfndit posibilitatea de a deveni stăpîne pe destinul lor istoric. Pe planetă și-a făcut apariția uriașa lume socialistă. Astăzi, țările socialiste dețin 26 la sută din teritoriu și 32 la sută din populația globului pămintesc, au un puternic potențial economic, științific, tehnic și militar, dau aproape 40 la sută din producția industrială .mondială. Legitățile dezvoltării socialismului au fost confirmate in practică nu numai in Europa, ci și pe alte continente.Prima breșă în edificiul imperialismului, produsă de Octombrie, a făcut să plesnească și zidurile colonialismului, care, după victoria socialismului asupra fascismului german și militarismului japonez, s-au prăbușit. Miliarde de oameni și-au dobîndit libertatea.Imaginea realizărilor de după Octombrie este grandioasă. Dar timpul a aruncat constructorilor socialismului o nouă sfidare. în anii '70 și la începutul anilor ’80. în societatea sovietică s-au manifestat fenomene ștrăine socialismului, tendințe de stagnare, au Început să se acumuleze dificultățile, problemele nesoluțio- nate. P.C.U.S. a găsit in sine forța nu numai de a dezvălui .și clarifica principalele cauze ale perioadei de stagnare, ci și de a contura direcțiile esențiale ale unei acțiuni înnoitoare.Tocmai astfel a procedat Congresul al XXVII-lea, care a confirmat faptul că P.C.U.S. este un partid al restructurării, al ascensiunii, al înaintării dinamice. Acest forum a imbinat in hotăririle sale măreția obiectivelor pe care ni le propunem cu evaluarea realistă a posibilităților de care dispunem. Țara respiră altfel. în decursul restructurării s-au făcut deja multe lucruri. Dar noi nu ne declarăm satisfăcut! de ce am realizat. O spunem deschis : încă nu s-a produs cotitura in primul rind pe terenul principal al restructurării — în economie, și nici intr-o serie de alte domenii. „Am da, de altfel, dovadă de neseriozitate, spunea în ruvîntarea sa de la Murmansk M. S. Gorbaciov, dacă am conta pe faptul că obiective de asemenea proporții pot fi realizate în doi-trei ani. că intr-un răstimp atit de scurt se va produce o cotitură radicală in «oluționarea acestor sarcini cu adevărat revoluționare. Pentru ca o asemenea cotitură să se producă, avem multe de făcut. In acest sens nu trebuie să ne facem Iluzii, căci e vorba să reconstruim o clădire, nu să măturăm prin colțuri și să revă- ruiîn pereții. Efortul cel măre abia urmează".Nu o dată tn ultimele decenii bărbăția, stăpinirea de sine și dîrzenia poporplui sovietic au atirnat greu în balanța istoriei, aduclndu-ne victoria. P.C.U.S. e încredințat că așa va fi și de această dată.Statul sovietic a ieșit in arena mondială cu cuvîntul „pace" pe buze. Și astăzi, el continuă să-și, promoveze cu tenacitate politica de pace. Pentru umanitate, această politică are intr-adevăr o Însemnătate vitală, deoarece in era atomică însăși specia umană e confruntată cu problema supraviețuirii. Viitorul lumii noastre — o lume contradictorie, dar unică și indivizibilă — se hotărăște astăzi. Oamenii sovietici sînt conștiențl că tn această privință nu totul depinde de noi — de U.R.S.S., de socialism. Dar ceea ce depinde de noi facem și vom face pină la capăt. P.C.U.S. și Statul Sovietic nu-și vor precupeți eforturile pentru ca. în pragul mileniului al treilea, statele să-și scuture lanțurile nucleare, pentru ca armele să nu fie lansate în spațiu, să fie reduse și în cele din urmă nimicite pe Pă- IminLTotodată. oamenii sovietici Își dau prea bine seama că, cu cit vor merge lucrurile mai bine la ei acasă. cu atît mai eficace va fi înrîurirea socialismului asupra evoluției mondiale. De aici hotărirea poporului sovietic de a înfăptui cu orice preț planurile elaborate de cel de-al XXVII-lea Congres al P.C.U.S„ de a realiza cu succes restructurarea. O parte integrantă a acestei activități o constituie întărirea legăturilor de prietenie și colaborare cu țările socialiste frățești.

Octombrie urca spredoilea război mondial nu numai fascismul prăbușit temnițele in ale Europei.

Vitall KORIONOV
comentator politic la ziarul „Pravda
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Limbajul cifrelor și faptelor
• In complexul energetic și de combustibil s-a stabilit ca, spre 

finele anului 1990, extracția de țiței și gaze condensate să atingă 
pină la 635 milioane tone, extracția de gaxe - pină la 850 miliarde 
metri cubi, de cărbune - pină la 795 milioane tone. Totodată, se 
va acorda o atenție deosebită sporirii eficienței extracției de materii 
prime pe seama unor sisteme raționale de valorificare a zăcămintelor.

• Către anul 2000, volumul producției industriale trebuie să creas
că, in comparație cu anul 1985, de cel puțin două ori.

Prioritatea o vor deține ramurile și producția care determină fn 
mod decisiv progresul tehnico-științific și asigură rezolvarea proble
melor sociale.

• S-a stabilit ca pină in anul 2000 să fie lărgită considerabil 
și in mod constant producția de mărfuri de larg consum. Pe seama 
acestei diversificări se va imbunătăți aprovizionarea populației cu 
mărfuri de folosință indelungată (televizoare și radioreceptoare, fri
gidere și mașini de spălat). Vor spori in mod substanțial volumul 
și calitatea prestărilor de servicii pentru populație.

• In anul 1986, fondul de locuințe al țării a atins 
de metri pătrați. Aproape 85 la sută din familiile de 
iese in apartamente separate. Standardul de viață al 
este dat de ocuparea unei case proprii.

In anul 1986, in U.R.S.S., din fondurile de stat de 
tale s-au dat in folosință 72 la sută din totalul locuințelor construite. 
In afară de aceasta, după reparațiile capitale, s-au pus la dispozi
ția cetățenilor mai mult de un milion de locuințe. Au fost moderni
zate și reconstruite 218 mii de locuințe, ceea ce a permis îmbună
tățirea condițiilor de locuit pentru mai bine de 700 mii de oameni.

• Intr-un ritm mai ridicat, comparativ cu veniturile întregii popu
lații, au sporit veniturile familiilor cu ciștiguri mai mici. Dacă in anul 
1970 doar 18 la sută din populație avea venituri de peste 100 de 
ruble lunar și pe. membru de familie, in 1986 de asemenea venituri 
beneficia mai bine de 60 la sută din populație.

4 173 milioane 
la orașe locu- 
familiei sătești

investiții capi

*

*

*
*

Această paqlnă a fost realizată tn colaborare cu 
redacția ziarului „Pravda"
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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

la intilnirea de la Moscova a conducătorilor și reprezentanților 
partidelor comuniste și muncitorești, socialiste, social-democrate, 
ai altor forțe politice progresiste, ai mișcărilor de eliberare națională
(Urmare din pag. I)re reprezintă un pericol pentru însăși viața pe planeta noastră.Trebuie să eliminam armele nucleare, dar să acționăm și pentru eliminarea celor chimice, a altor arme de distrugere în masă, să asigurăm un echilibru de forțe la un nivel cit mai redus. Dar, vorbind de noua gindire politică, în contextul existenței armelor nucleare, este necesară o înțelegere mai complexă, în sensul că aceasta presupune, fără nici o îndoială, renunțarea în primul rînd la armele nucleare, dar și renunțarea completă la calea militară de soluționare a problemelor dintre state, presupune soluționarea problemelor litigioase, a conflictelor actuale numai prin tratative — și toate forțele care se pronunță pentru pace trebuie să acționeze în direcția aceasta 1 Noua gindire presupune desființarea neapărată a blocurilor militare, care nu mai sînt compatibile cu noua realitate, presupune retragerea trupelor străine de pe teritoriile altor state, desființarea bazelor militare străine și respectarea neabătută a independenței, suveranității și egalității în drepturi, renunțarea la amestecul în treburile interne ale altor țări, la forță și la amenințarea cu forța.Este ționăm dintr-o la noi cane și alte nave militare străine să fie retrase din Golf, să se asigure circulația liberă a tuturor navelor în scopuri pașnice. Dar, în același timp, este neapărat necesar să se renunțe la acțiuni care periclitează navigația liberă în Golf, în alte ape internaționale. Toate acestea sînt probleme care ne preocupă pentru că un conflict într-o zonă sau alta ne afectează pe tbți.Este necesar să ne gîndim la subdezvoltare. Trebuie într-adevăr să acționăm pentru a soluționa problemele subdezvoltării nu numai pe calea ajutorului — toți știți că în înseși țările capitaliste dez-. voltate ajutorul social nu rezolvă problemele de bază. Este nevoie de o politică nouă, de relații noi, de a susține cauza dezvoltării econo- mico-sociale independente a popoarelor. Ajutorul trebuie să constituie o parte a sprijinului în- • dezvoltarea independentă econo-

necesar într-adevăr să ac- ferm pentru ca situația zonă sau alta să nu ducă conflicte, ca navele ameri-

> 1
(Urmare din pag. I)1987—1988. Obiectivele esențiale ale acestui program le constituie dezbaterea. aprofundarea si însușirea căi- ■ lor de acțiune pentru îmbunătățirea radicală a organizării producției si a muncii in agricultură, creșterea productivității muncii și a eficientei economice, ridicarea pregătirii profesionale și politice, a conștiinței socialiste, revoluționare a tuturor oamenilor muncii de la sate și a tuturor cadrelor din agricultură.In lumina acestor obiective. In prim-planul preocupărilor se situează cerința de a imbina armonios in cadrul dezbaterilor predarea cunoștințelor teoretice cu demonstrațiile practice, cu experiența concretă a activității curente. Aceasta impune ca la susținerea fiecărei teme in parte să se pornească de la o analiză a modului cum s-a muncit si a rezultatelor obținute în urma aplicării unor tehnologii, insistindu-se mai ales asupra greșelilor săvîrșite. Faptele trebuie analizate temeinic, puse fată în fată diferitele situații, care să fie apoi confruntate cu recomandările tehnico-științifice. astfel incit orice cunoștință nouă ce se expune cursanților să poată fi raportată la activitatea practică. In’acest sens, trebuie să-și găsească mai mult loc în desfășurarea dezbaterilor preocuparea pentru a prezenta experiența înaintată din agricultură, metodele noi de muncă, tehnologiile moderne, formele superioare de conducere și de organizare a producției și a muncii. In prezentarea și însușirea de cătr^ cursanti a acestor metode și tehnologii noi trebuie să se pornească de la ideea că ele vor putea dobîndi o eficientă practică numai in condițiile in care lectorii vor ști să găsească soluții de aplicare fiecărui element care constituie partea de esență a experienței ina-

teatre
• Teatrul Național (14 7171. Sala 
mare) : A douăsprezecea noapte —- 
18 : (sala Amfiteatru) : Moda de-a 
lungul timpului — 18: (sala Atelier): 
Pe Ia ceasul cinci spre seară.
• Filarmonica „George

‘(15 68 75, Ateneul Român) : ____
simfonic. Dirijor : Cristian Mandeal. 
Solist : Gavril Costea — 19
• Opera Română (13 18 57)'
— 18
• Teatrul „Lucia Sturdza 
(sala Grădina Icoanei,
Dimineață pierdută — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) ; 
răni — 18,30

13
Enescu" 
Concert

: Nabucco

Bulandra"
11 93 44) :

Niște tă-

• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Sfintul Mitică Blajinu — 19
• Teatrul ,.C. I. Nottara" (59 31 (13, 
sala Magheru) : Floarea de cactus — 
18 : (sala Studio) : La un pas de fe
ricire — 18,30
© Teatrul Gluleșt! (sala Majestic. 
14 72 34) : Medalionul de argint — 
18.30 : (sala Giulești, 18 04 85) : 
bierut din Sevilla — 18
© Teatrul satirlc-muzlcal „C. 
nașe" (sala Savoy. 15 58 78) : 
goste la prima vedere — 18
A Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) t 
Un tinăr printre alții — 9; 18
• Circul București (10 41 95) : 
sosit circul !“ — 19
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, 
Victoria) : Bu-All — 10; 15:

Băr-

Tă- 
Dra-

..A

sala 
(sala

încheierea întîlnirii de Ia MoscovaMOSCOVA 5 (Agerpres). — Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretai- general al Partidului Comunist Român, a participat, joi, la lucrările intilnirii internaționale a conducătorilor și reprezentanților partidelor comuniste și muncitorești, socialiste, social-democrate, ai altor forțe po- 'litide progresiste, ai mișcărilor de eliberare națională, care s-au desfășurat la Moscova, in zilele de 4 și 5 noiembrie, cu prilejul celei de-a 70-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie.Pe parcursul celor două zile ale întîlnirii au luat cuvîntul 63 de con

ducători sau reprezentanți ai partidelor comuniste, muncitorești, socialiste, social-democrate, ai altor forțe politice, precum și ai mișcărilor de eliberare națională.Așa cum s-a mai anunțat, in cadrul intilnirii a luat cuvintul tovarășul Nicojac Ceaușescu. care a expus .concepția Partidului Comunist Român asupra problemelor fundamentale ale epocii contemporane, asupra necesității unirii tuturor forțelor politice realiste, indiferent de convingerile filozofice, pentru realizarea dezarmării, in primul rind nucleare, pentru soluționarea pro

blemelor grave și complexe ale lumii de astăzi, în interesul progresului, al afirmării libere, independente a popoarelor, al păcii, asupra rolului istoric al socialismului in asigurarea unei perspective noi dezvoltării omenirii.Participanții la întîlnire au urmărit cu atenție și interes analiza și tezele secretarului general al partidului nostru.Intilnirea internațională s-a încheiat joi seara.Cuvintul de închidere a fost rostit de Mihail Gorbaciov. secretar general al C.C. al P.C.U.S.a popoarelor. Po- din țările în curs de dez- au neVoie de acces la cu- științei și tehnicii, au neajutor pentru a-și pune in bogățiile în cadrul unei
rnico-socială poarele voltare ceririle voie de valoare noi diviziuni a muncii, pe bază de egalitate, în care să fie stăpîne pe bogățiile proprii. Să se pună capăt situației în care acestea sint exploatate de către un grup de țări 1 Această problemă cere într-adevăr o soluționare nouă, comună, o >. abordare și o gîndire nouă.) Pornind de la cerințele coexis- ' tenței pașnice, trebuie să determinăm toate statele să renunțe la vechea gîndire în ce privește relațiile de inegalitate. Numai așa \ vom deschide o perspectivă nouă 

I secolului viitor, mileniului al trei- 
I lea. Țările socialiste seaflă în primele rînduri. - începînd cu demonstrează acționeze pe carea comunistă și muncitorească, toate țările în curs de dezvoltare, socialiștii, social-democrații, mișcările de eliberare națională, partidele democratice, inclusiv forțele religioase realiste, trebuie să se unească și să acționeze într-un singur front pentru a da o perspectivă nouă dezvoltării lumii.Nu trebuie să uităm exemplele istoriei, nu trebuie să uităm că tot ceea ce obținem într-un domeniu ' sau altul este încă în primejdie, că numai și numai determinînd o schimbare radicală în lumea contemporană vom putea să avem un viitor sigur.Fără îndoială, tovarăși, este adevărat ceea ce s-a spus — imperialismul nu se schimbă de la sine, dar trebuie renunțe la vechea accepte calea întrecerii pașnice, a întrecerii între socialism și capitalism. Nimeni nu trebuie să-și facă iluzia că două treimi din omenire vor putea să mai rabde această situație de asuprire și inegalitate. Pe lîngă bomba nucleară, există puternica „bombă" socială și națională a popoarelor asuprite care vor trebui să se unească și să determine schimbarea acestei situații. Noi sîntem pentru o conferință internațională în problema aceasta, iar țările capitaliste dezvoltate trebuie să înțeleagă că nu pot refuza la infinit să discute cu țările în curs de dezvoltare, să ‘ se așeze la masa tratativelor pentru a găsi împreună

Prin activitatea lor, Uniunea Sovietică, că este posibil să se această cale. Miș-

determinat să politică și să

intate. astfel incit oamenii să poată fi convinși asupra adevăratei măsuri a potențialului productiv din unita-, tea lor, asupra faptului că el va putea fi pus în valoare numai dacă fiecare participant la muncă va da dovadă de disciplină și inaltă răspundere in aplicarea riguroasă a tehnologiilor stabilite de știința agricolă. in gospodărirea fondurilor materiale și bănești de care dispune unitatea.îmbunătățiri substanțiale, de fond, trebuie să se producă in intreg procesul de perfecționare profesională a mecanizatorilor. In acest sector sint necesare mai mult ca la oricare categorie de lucrători stabilirea unor tematici complexe care să permită mecanizatorilor nu numai însușirea unor cunoștințe ce privesc' întreținerea și repararea tractoarelor sau utilajelor, ci și a cunoștințelor agrotehnice absolut necesare pentru înțelegerea profundă a proceselor care se petrec in viața biologică a pămin- tului și a plantelor. Nici un moment nu trebuie pierdut din vedere că complexitatea muncii in agricultură cere meTeu mai mult din punct de vedere al pregătirii profesionale a mecanizatorilor. Nu numai prin răspunderea și rolul pe care il au in realizarea producției agricole, ci si prin nivelul cunoștințelor agrotehnice. politice și economico-sociale mecanizatorii reprezintă detașamentul de frunte al oamenilor muncii de la sate, chemat a fi ourtătorul progresului in satul românesc. Or. pentru a-și putea duce la îndenlinire a- ceastă misiune nivelul lor de pregătire să corespundă exigentelor pe care le impune înfăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare.Ceea ce se cere acum, o dată cu începerea cursurilor învățămîntului agrozootehnic, este, tn primul rind. participarea activă a tuturor lucrătorilor din agricultură la cursuri si/
Cosmonautelor, 11 12 04) : Cartea 
jucării — 15
• Studioul de teatru 
(15 72 59) : Recitindu-1 pe 
pearc — 19

cu
I.A.T.C. 
Shakes-

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; 15.43; 18; 20, MELODIA (11 13 49)
— 9: 11,15; 13.30; 13,45; 18; 20
• Ultimul drum („Zilele filmului 
sovietic"): STUDIO (59 53 15) — 10; 
12; 14: 16: 18: 20
• Secretul lui Bacbus : TIMPURI 
NOI (15 6110) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18: 20
• Morometil : UNION (13 49 04) — 9; 
12; 16; 19, PACEA (71 30 83) — 9: 12; 
16; 19
• Figurant» : GIULEȘTI (17 55 46) — 
9; 12; 16; 19. FLOREASCA (33 29 71)

9 * 12 * 15 • 18
• Pădurea de fagi t VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19
• Program special pentru 
tineret : DOINA (16 35 38) — 
15; 17.15: 19,30
• Iartâ-mă : COTROCENI
— 15: 17; 19
• Acțiunea „Edelstein" :
(21 50 97) — 15: 17; 19
• Dulcea sevă a ierbii: PROGRESUL 
(23 94 10) — 15: 17; 19
• Omul cu arma: SCALA (11 03 72)
— 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.15

copt! s>
9; 11: 13;

(49 43 48)

MUNCA

tului, considerfnd-o ca necorespun- zâtoare din multe și multe puncte de vedere. Noi nu trebuie nici un moment să confundăm dictatura proletariatului cu puterea muncitorilor și țăranilor, cu puterea poporului — sînt lucruri care nu pot fi confundate. Calea spre socialism trece într-adevăr și trebuie să treacă prin transformarea democratică a societății, dar împreună cu majoritatea poporului. Fără aceasta nu este posibilă victoria'’socialismului. Noi, comuniștii, am fost totdeauna împotriva exportului de revoluție, dar am fost și sîntem tot așa de ferm și împotriva exportului de contrarevoluție. Ne pronunțăm pentru respectarea dreptului fiecărui popor de a-și alege calea dezvoltării pe care o dorește, fără nici un amestec din afară, dar sîntem pentru solidaritatea de clasă, pentru solidaritatea cu forțele progresiste, cu toți cei care se pronunță pentru socialism, pentru o viață mai bună și mai dreaptă.Pornind de la aceasta, noi sîntem pentru dezvoltarea colaborării între partidele comuniste și muncitorești, pentru o unitate nouă, pentru întîlftiri și conferințe, inclusiv pentru conferințe internaționale. Ne pronunțăm, de asemenea, pentru lărgirea Contactelor cu partidele socialiste, social- democrate, atît pe plan intern, cit și pe plan mondial. Sîntem pentru o largă colaborare, pentru o reconciliere, ca să spun așa, între comuniști și socialiști în realizarea unui mare front al progresului și păcii.Avem convingerea că schimbul de păreri pe care-1 realizăm' în acest cadru va determina intensificarea colaborării și solidarității noastre în lupta pentru soluționarea problemelor grave și complexe care preocupă omenirea, pentru o lume mai bună și mai dreaptă. Pe deasupra oricăror deosebiri de păreri, să facem totul și să acționăm țn deplină unitate pentru a apăra dreptul suprem al națiunilor, al oamenilor la libertate și independentă, la viată, la pace, la existență liberă și demnă !în încheiere, aș dori să exprim mulțumirile noastre conducerii Uniunii Sovietice, Comitetului Central al P.C.U.S. pentru buna ___________ _ ___  ________,____ _________ organizare a întîlnirii și pentru idtoiogtc. din care 'ârfr exclus nos condițiile create în vederea bunei țîunea "de dictatură a prOletăria- sale desfășurări.

căile făuririi unei lumi mai drepte și mai bune. Această lutne va da țărilor slab dezvoltate și in curs de dezvoltare posibilitatea să ajungă la un nivel de trai care să asigure omului tot ceea ce este necesar pentru o viață demnă și liberă. La asemenea probleme consider că trebuie să dăm un răspuns clar, fără nici un fel de echivoc.România. Partidul Comunist Român s-au aflat și se află alături de țările în curs de dezvoltare. Am sprijinit și vom continua să sprijinim lupta de eliberare, națională, întărirea independenței și suveranității fiecărei națiuni, deoarece considerăm că numai și numai pe această cale popoarele își pot asigura o viață demnă și ■fericită.Fără nici o îndoială, tovarăși, că în ce privește relațiile din cadrul mișcării comuniste și muncitorești în general s-au produs schimbări radicale. însăși intilnirea noastră reprezintă o transformări rînd în felul al partidelor torești. Aceasta reflectă dezvoltare a conștiinței lor ideologice, politice care corespunde noilor realități. Au fost învinse multe greutăți, dar trebuie să înțelegem — mă refer la partidele comuniste și muncitorești — că se impune o gindire nouă. Nu ne mai putem întoarce la consfătuirea din 1960 și nici la altele anterioare. Trebuie să înțelegem că partidele, prin activitatea lor, au făurit noi relații de egalitate, de respect al independenței, al dreptului fiecărui partid de a-și elabora linia proprie în conformitate cu realitățile tăm bine dele.sprijinim noua orientare și gîndire a P.C.U.S. și in aceste probleme. Fără relații noi, de deplină egalitate și independență a partidelor nu se poate realiza o unitate puternică care să răspundă cerințelor actuale. Nu ne putem întoarce nici la diferite teze și dogme care au răspuns condițiilor din perioadele respective. însăși noțiunea de „dictatură a proletariatului" nu mai corespunde noilor realități și vreau să vă informez că în urmă cu cîțiva ani, într-o plenară a partidului, am adoptat Programul

expresie produse de gindire comuniste
a marilor în Și și primul acțiune munci- 6 nouă

salu-aceasta a fostdin fiecare țară și faptul că înțeleasă de toate parti- Iată de ce salutăm și

Ia celelalte forme de perfecționare profesională. Acestui scop ii servește și măsura ca Ia nivelul fiecărui județ să se stabilească, pentru toate unitățile agricole, o zi fixă pe săptămină în care să se desfășoare cursurile învățămîntului agricol.în organizarea și desfășurarea in- vătămintului agrozootehnic de masă trebuie să se implice permanent cadrele de conducere din comune, in frunte cu primarii, membrii comitetului comunal de partid, conducerile unităților agricole, cadrele de la comitetele județene de partid și organele agricole județene. Prezenta lor la cursuri trebuie socotită ca o sarcină de partid și, deopotrivă, o sarcină profesională. Avantajul organizatoric al desfășurării jnvâță- mintului. in fiecare unitate și la nivelul întregului județ, intr-o zi fixă pe săptămină trebuie folosit pentru a se putea exercita o Îndrumare și un control permanent din partea celor care au atribuții în desfășurarea acestui proces, tn mod practic, acest control trebuie să se materializeze — așa cum subliniam — prin participarea nemijlocită -a cadrelor din consiliile agroindustriale și de la organele de partid și a- gricole județene la desfășurarea in-' vățămintului agricol, ele avind datoria să orienteze cursurile spre efectuarea unor analize concrete privind activitatea din fiecare în funcție de specificul reia. Această schimbare de și atitudine in ce privește răspunderile pe care le au organele de partid și agricole trebuie să pornească de la înțelegerea profundă a rolului pe care invătămintul agricol il are în desfășurarea activității, de la înțelegerea faptului că nu se poate face agricultură la cel mai înalt nivel de- cît pe baza acumulării unor cunoștințe care să fie in nas cu noutățile de ultim moment din știința agricolă.
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de la Casa de economii
ȘI CONSEMNAȚIUNIEconomisirea la C.E.C. constituie o modalitate practică și eficientă de păstrare a economiilor bănești personale. Casa de Economii și Consemnațiuni oferă permanent diferite instrumente de economisire destinate să satisfacă preferințele tuturor cetățenilor adepți ai chib- zuinței și spiritului de economie.De o largă solicitare in rindurile populației se bucură, alături de celelalte instrumente de economisire, și Obligațiunile C.E.C. Acestea se vind și se cumpără de către unitățile C.E.C. proprii și de unitățile poștale autorizate.Este important de reținut primele 10 zile ale fiecărei obligațiunile C.E.C. se pot procura ia valoarea lor nominală.Casa de Economii și Consemnațiuni informează, totodată, pe cei interesați, că la data de 9 noiembrie a.c., ora 16. la Casa de cultură din str. Zalomit nr. 6, din Capitală. vor avea loc tragerile la sorți pentru trimestrul III a.c. a cîștigu- rilor in numerar ce se atribuie libretelor de economii cu dobîndă și cîștiguri. care in tot cursul trimestrului au avut un sold de 5 000 lei.

cătrecă in luni.

MANIFESTĂRI CONSACRATE ANIVERSARII A 70 DE ANI
DE LA MAREA REVOLUȚIE SOCIALISTĂ DIN OCTOMBRIE

Sesiune științifica

a Marii Revoluții
Sub egida Academiei de studii social-politice de pe lingă C.C. al P.C.R., joi a avut loc în Capitală o sesiune științifică dedicată celei de-a 70-a aniversăriSocialiste din Octombrie.Au fost prezenți membri ai basadei U.R.S.S. la București.Comunicările prezentate au dențiat semnificația istorică a nimentului din octombrie

Am-evl-eve-1917 pentru
Buzău. Ga- pfecum și desfășuratîn municipiile Brașov, lăți. Oradea. Tirgoviște, în orașul Oltenița s-au joi adunări festive consacrate celeide-a 70-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie. Au luat parte reprezentanți ai organelor locale de partid si de stat, ai organi-

procesele revoluționare înnoitoare din întreaga lume, primului stat fără precedent tie. economiei,Învățămîntului. a tuturor domeniilor vieții social-politice din Uniunea Sovietică.Evocind raporturile tradiționale de prietenie și solidaritate dintre P.C.R. și P.C.U.S., dintre popoarele român și sovietic, raporturi

însemnătatea creării socialist, dezvoltarea a forțelor de produc- științei, culturii și
făurite încă în

Adunări festiveobștesti, nu-zațiilor de masă și meroși oameni ai muncii.Despre semnificația evenimentului aniversat au vorbit cadre cu munci de răspundere, precum și membri ai Ambasadei‘U.R.S.S. la. București. Au fost evocate succesele înregistrate de oamenii muncii sovietici în anii construcției socialiste, in dezvoltarea

timpul revoluției, care. în condițiile socialismului, s-au îmbogățit cu noi forme de conlucrare, comunicările au evidențiat rolul determinant pe care l-au avut, în întărirea prieteniei și amplificarea colaborării bilaterale, întîlnirile și înțelegerile convenite la cel mai înalt deschis, de fiecare dată, tive cooperării dintre U.R.S.S.
*

nivel, ce au noi perspec- România și(Agerpres)
în alte do-Industriei, agriculturii.menii, in creșterea nivelului de trai material și spiritual. Au fost subliniate. de asemenea, realizările obținute de poporul român în edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate. cu deosebire in anii care au urmat celui de-al IX-lea Congres al partidului. (Agerpres)

Conferințâ de presaCu prilejul celei de-a 70-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, ambasadorul Uniunii Sovietice la București. E. M. Tiajelni- kov a' organizat, joi, o conferință de presă.Au participat reprezentanți ai ziarelor centrale. Agenției Române de Presă Agerpres. corespondenți ai acreditați in taraîn cuvintul său, vietlc a evocat însemnătatea istori
Radioteleviziunii. presei străine noastră.ambasadorul so-

că a evenimentului aniversat șl a evidențiat realizările obținute de popoarele Uniunii Sovietice, sub conducerea P.C.U.S.. in construirea socialismului și comunismului, in dezvoltarea economico-socială a tării, precum și liniile principala ale politicii externe a U.R.S.S.. dorința de pace și colaborare a poporului sovietic.Vorbitorul a reliefat relațiile de prietenie și colaborare multilaterală dintre popoarele, partidele și țările

noastre. rolul hotărîtor al întilnirl- lor și înțelegerilor la nivel înalt in extinderea și adîncirea româno-sovietice.
★Cu același prilej, general al Uniunii Constanta a avut loc . __ ..______ __presă. în cadrul căreia a luat cuvintul A. I. Krugleak. consulul general al Consulatului.

conlucrării
la Consulatul Sovietice din o conferință de

(Agerpres)
VIAJA ECONOMICO-SOCIALĂ A LOCALITĂȚILOR PATRIEI

DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEU"

Timișoa- an. prin edilitar-
TIMIȘOARA : Realizări 

sociale prin muncă 
patrioticăLocuitorii municipiului ra au executat in acest muncă patriotică, lucrărigospodărești și de înfrumusețare a orașului in valoare de peste 522 milioane lei. De altfel, actuala legislatură se înscrie ca una din perioadele cele mai bogate in realizări obținute cu contribuția directă a cetățenilor. Au fost executate și date in folosință. între altele, rețele de apă și canal în lungime de 11 kilometri, străzi și trotuare în- sumind 95 500 mp. s-au amenajat peste 200 terenuri sportive și locuri de joacă pentru copii, precum și parcurile botanic și zoologic, iar recent, parcul copiilor. (Cezar Ioana).

rilor pe șantierele de locuințe, astfel ca pină la sfîrșitul lunii noiembrie să fie terminate și predate toate cele peste 720 de apartamente care au mai rămas .de executat din • planul pe acest an. (Marin Oprea).

Institutul tic meteorologie șl hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 6 noiembrie, ora 20 — 9 no
iembrie, ora 20. în țară : Vremea va 
continua să se Încălzească ușor șl 
treptat in primele zile, mai ales în re
giunile sud-vestice. Cerul va fi varia
bil. cu innorări temporare în nordul 
țării, iar la începutul intervalului și în 
est. Pe alocuri vor cădea precipitații, 
mal ales sub formă de ploaie, in re
giunile nordice, iar tn prima parte a 
intervalului si în est. în restul terito
riului se vor semnala ploi slabe izo
late. Vîntul va sufla slab pină la mo
derat, cu unele intensiflcărt din sec
torul nord-vestic in nord-estu! țării, 
la începutul intervalului. Temperaturi
le minime vor fi cuprinse intre mi
nus 4 și plus 6 grade, mai scăzute in 
depresiuni, iar cele maxime intre 8 și 
12 grade în nordul și estul țării și in
tre io și 16 grade în celelalte regiuni.

CLUJ : Ansambluri 
moderne de locuințePe șantierele Trustului antrepriză generală de construcții-montaj Cluj se lucrează în ritm intens pentru finalizarea, în cinstea Conferinței Naționale a partidului, a întregului volum de locuințe prevăzute în planul pe anul 1987. Eforturile constructorilor, organizarea mai bună a muncii și creșterea gradului de mecanizare a lucrărilor s-au concretizat in depășirea planului la construcții-montaj și la producția industrială. In această perioadă, s-au realizat și predat în municipiile CIuj-Napoca, orașele Cîmpia Huedin, precum Baciu, Florești Dej și Turda, în Turzii,și în comunele și Apahida 3 220 apartamente, intr-o concepție arhitecturală nouă, modernă. în același timp, au fost date în folosință în aceste localități spații comerciale și de prestări servicii însumînd aproape 17 300 mp, cu peste 5 000 mp mai mult decit prevedea planul, precum și alte obiective sociale. Forțele constructorilor sint acum mobilizate pentru devansarea lucră-

Gherla și

ALEXANDRIA : 
Cu sprijinul cetățenilorDe la o perioadă la alta, municipiul Alexandria iși schimbă înfățișarea, zestrea eclilitar-gospodăreas- că a localității îmbogățindu-se continuu prin ampla participare a cetățenilor la acțiunile inițiate de consiliul popular.— O perioadă densă în Împliniri a constituit-o și actuala legislatură — ne spune tovarășul Constantin Constantin, prim-vicepreședlnte al consiliului popular municipal. S-au construit, cu deosebire in zona centrală și pe strada Dunării, aproape 1 600 apartamente noi, moderne și confortabile. La parterul blocurilor de locuințe s-au amenajat unități comerciale cu profiluri diverse, avind o suprafață totală de aproape 9 500 mp. Cu sprijinul cetățenilor, pentru cetățeni, au fost modernizate străzile 1 Mai, 6 Martie și Grivița Roșie, s-au amenajat o nouă piață agroalimentară, o bază de agrement și zone verzi în preajma noilor blocuri de locuințe, s-a extins rețeaua de canalizare etc. Numai in acest an s-au efectuat lucrări edi- litar-gospodărești a căror valoare se ridică la 150 milioane lei, ceea ce reprezintă depășirea angajamentu- ■ lui asumat în întrecerea socialistă dintre consiliile populare municipale. (Stan Ștefan).

s-au dat in folosință un modern club cu sală de spectacole și alte numeroase spații pentru o gamă largă de activități polftico-educati- ,ve și cultural-artistica. o școală, un magazin universal și blocuri de locuințe a căror construcție va continua pînă la finalizarea unui număr de 300 apartamente. într-un stadiu avansat de execuție se află și noul motel, care va dispune de spații comerciale și locuri de cazare. Cînd toate obiectivele social- culturale planificate aici vor fi gata, orășelul energeticienilor — pentru că va avea suficiente atribute. ale urbanizării — va deveni și un punct turistic de mare atracție pentru cei care admire impunătoarea pe Dunăre. (Virgiliu vor veni să • construcție de Tătaru).

OSTROVUL MARE :
Orășelul energeticienilorPe insula. Ostrovul Mare — unde se află hidrocentrala Porțile de Fier II — se conturează în ritm rapid noul centru civic, unde vor locui cei care au în răspundere exploatarea marelui obiectiv. Pînă acum,

MARAMUREȘ : Realizări 
ale geologilorColectivul întreprinderii de prospecțiuni și explorări geologice Maramureș înscrie în cinstea Conferinței Naționale a partidului noi fapte de muncă. Harnicii mineri geologi și sondori depun eforturi susținute pentru realizarea unor lucrări complexe. Astfel, puțul Băița a fost terminat înainte de termen, iar brigada Baia Sprie Est încheie o lucrare care va fi dată în folosință tot înainte de termen. Asemenea lucrări complexe efectuează și brigăzile din Baia Borșa și Vișeu de Sus. După cum ne preciza inginerul Cornel Grama, directorul întreprinderii, conducerile brigăzilor geologice acordă o atenție permanentă înfăptuirii măsurilor cuprinse în programul special de creștere a productivității muncii și perfecționare a tehnologiilor de lucru. De la începutul anului pină în prhzent au fost executate, peste prevederile planului, 1 250 metri galerii, 132 metri suitori, 44 metri puțuri. 1 100 metri foraje. Angajamentul colectivului maramureșean este ca în cinstea Conferinței Naționale să îndeplinească planul anual. (Gheor- ghe Paria).

ACTUALITATEA SIP©^TBVA
Comentarii ale agențiilor internaționale 

de presă după turul II al cupelor europene 
la fotbalComentînd rezultatele celui de-al doilea tur al cupelor europene de fotbal, corespondenții agențiilor internaționale de presă subliniază, între altele, surprinzătoarea performantă a echipei române Sportul studențesc, care a reușit să elimine formația daneză Brondby Copenhaga, mare favorită în „Cupa U.E.F.A.", după ce în primul tur scosese din eiirsă pe I.F.K. Goteborg, deținătoarea trofeului.Astfel, agenția A.P.A. — Viena relatează : „După un joc dramatic, echipa Sportul studențesc București, învinsă cu 3—0 in prima manșă, a reușit să se califice în dauna cunoscutei formații daneze Brondby Copenhaga. Fotbaliștii români au egalat scorul general in cele 90 de minute regulamentare de joc, iar în „proba nervilor", executarea loviturilor de departajare de la 11 m, au demonstrat siguranță și stăpinire de sine. în timp ce danezii n-au putut transforma nici unul dintre cele trei penalty-uri executate". La rindul său, agenția Prensa Latina notează : „Marea surpriză a -Cupei U.E.F.A.» poate fi considerată cea furnizată de echipa română Sportul studențesc,

care a crezut pină în ultima clipă în șansa sa, egalind scorul în penultimul minut de joc. pentru ca la loviturile de la 11 m să se impună clar. înscriind de trei ori".„Cupa campionilor europeni" va reuni, în sferturile de finală, aproape toate favoritele, cele opt formații calificate fiind Bayern Miinchen, Real Madrid, Girondins Bordeaux, Glasgow Rangdrs, R.S.C. Anderlecht, P.S.V. Eindhoven. Benfica Lisabona și Steaua București, echipa română, notează corespondenții agențiilor de presă, fiind una dintre puținele care au obținut calificarea prin două victorii. atit pe teren propriu, cit și în deplasare. In aceeași situație se află și Real Madrid, care a eliminat pe deținătoarea trofeului, F.C. Porto, ciștigind și în Portugalia cu 2—1, același scor înregistrat în partida tur. în acest derby al competiției, F.C. Porto a deschis scorul prin Sousa în minutul 23, dar după pauză Michel a punctat de două ori, îh minutele 54 și 70.In „Cupa cupelor" rezultatele au fost, in general, normale, printre formațiile calificate în sferturi numărindu-se Ajax Amsterdam, de-

ținătoarea trofeului. Sporting Lisabona, Dinamo Minsk și Atalanta Bergamo, dar și Rops Rovaniemi (Finlanda). una dintre prezențele surprinzătoare in turul trei.Tragerea la sorți pentru meciurile turului III (25 noiembrie — 9 decembrie) al „Cupei U.E.F.A." va avea Ioc astăzi, in timp ce sferturile de finală ale „Cupei campionilor europeni" și „Cupei Cupelor" (programate în luna martie 1988) vor fi stabili-

te după desfășurarea optimilor „Cupei U.E.F.A.".• Ieri, la Pitești, în meci contînd pentru „Cupa balcanică" de fotbal, echipa F.C. Argeș a întrecut cu scorul de 2—0 (1—0) formația Slavia Sofia.® tn cadrul „Cupei balcanice" Ia fotbal, joi, s-a disputat la Eskișehir (Turcia) meciul dintre echipa locală Spor și Corvinul Hunedoara. Partida s-a încheiat la egali-tate 2—2 (2—1).
* ★ȘAH. Cea de-a 9-a partidă a meciului pentru titlul mondial de șah, ce se dispută la Sevilla între marii maeștri sovietici Gări Kasparov si Anatoli Karpov s-a încheiat remiză la mutarea a 70-a. Scorul se menține egal 4,5—4,5 puncte.în partida a 10-a, programată astăzi, Kasparov va avea piesele albe.TIR. Proba pe echipe din cadrul campionatului mondial de tir-skeet (talere aruncate din turn) a fost cîștigată de formația R.D. Germane (cu 430 t.d.), urmată de Italia (428 t.d.) și Cehoslovacia (422 t.d.). în clasamentul individual al competiției, care se dispută în orașul venezue- lean Valencia, primul loc este ocupat de nord-americanul Mathews Dryke.VOLEI. Competiția internațională feminină de volei „Cupa Japoniei"

s-a încheiat Perului (14 samentul f___Chineze, U.R.S.S. (cîte 10 puncte), S.U.A., Japoniei (cîte 8 puncte) etc. In ultima zi a turneului s-au înregistrat următoarele rezultate : R.P. Chineză — Japonia 3—1 ; Peru — S.U.A. 3—2 ; U.R.S.S. — Italia 3—0 ; Coreea de Sud — Brazilia 3—1.BASCHET. în meci da calificare pentru campionatul european masculin de baschet, selecționata Iugoslaviei a întrecut pe teren propriu, cu scorul de 117—86 (64—39), formația Suediei.TENIS DE MASĂ. Orașul cehoslovac Most a găzduit meciul dintre echipele Cehoslovaciei și Ungariei, contînd pentru „Cupa ligii europene" la tenis de masă. Victoria a revenit gazdelor cu 4—3.

cu victoria selecționatei puncte), urmată in cla- final_de formațiile R.P. (cîte 10 puncte),
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A BONN 5 (Agerpres). — Cancelarul 
1 federal al Austriei, Franz Vra- 
i nitzky, care se află intr-o vizită 
I oficială in R.F. Germania, a declă- 
ț rat, în cadrul unei conferințe de 
i presă, la Bonn, că după acordul so- 
1 vieto-american cu privire la elimi- 
1 narea globală a rachetelor nucleare 
' cu rază medie de acțiune ți a>celor 

operativ-tactice trebuie făcuți noi 
păți pe' calea dezarmării, inclusiv 
in domeniul armamentelor conven
ționale. Șeful guvernului austriac a 
subliniat că sprijină, ideea creării 
unui coridor denuclearizat in Eu
ropa centrală, precum ți a unei 
zone lipsite de arme chimice.

Acțiuni și luări de poziție pentru
încetarea cursei înarmărilor

masa

1*
**Pe toate meridianele globului se desfășoară ample acțiuni de 

favoarpa păcii și dezarmării. Participanții își exprimă dorința de a țîn
vedea realizați cit mai curînd primii pași pe calea dezarmării, și in primul 
rind a dezarmării nucleare, pentru ca, prin crearea unui climat de încre- " 
dere 
fără

reciprocă, să se poată ajunge la edificarea unei lumi fără arme și 
războaie. ț

A 
A 
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Pentru transformarea Europei într-o zonă 
a păcii și colaborăriiROMA 5 (Agerpres). — Centrul internațional pentru, pace între popoare de la Assisi, organizație ce reunește reprezentanți ai unor mișcări în favoarea păcii, a trimis delegații în capitalele țărilor europene cu mesaje speciale adresate șefilor de stat și de guvern în care se adresează apelul.de a acționa pentru transformarea Europei într-o zonă a păcii și colaborării. Această inițiativă a primit denumirea de „Proiectul — Europa

Pacea este năzuința supremă a A popoarelor, dar nu toți oamenii cred încă în posibilitatea înfăptuirii ei — a declarat unul dintre liderii Centrului de la Assisi. Dorim 1 să demonstrăm realitatea și posibi- * litatea atingerii acestui țel. prin I participarea conștientă la procesul de găsire a căilor de stabilire a , unei colaborări fructuoase între ță- ț rile șl popoarele continentului nostru în numele viitorului întregii umanități, a subliniat vorbitorul.

*
A 
A

în sprijinul eliminării rachetelor nucleare

Președintele S.U.A. despre stadiul negocierilor 
sovieto-americane în domeniul dezarmăriiWASHINGTON 5 (Agerpres). — Intr-o declarație făcută rețelei de televiziune .„World Net", președintele Statelor Unite. Ronald Reagan, a reiterat că, în prezent, S.U.A. și U.R.S.S. sînt aproape de încheierea unui „acord istoric", ce va putea conduce la lichidarea globală a unei întregi clase de rachete nucleare americane și sovietice. în luna decembrie, la Washington, în cadrul , convorbirilor cu secretarul general al C.C. al P.C.U.S., Mihail Gorbaciov, „vom examina un spectru larg de probleme" — a arătat șeful executivului american, precizînd că acordul cu privire la lichidarea rachetelor

nucleare cu rază medie și cu rază mai scurtă de acțiune trebuie considerat nu ca o încheiere, ci ca începutul unui proces, ca primul mare pas in direcția atingerii unor țeluri mai importante — anume reducerea cu 50 la sută a arsenalelor de arme strategice. în negocierile pe această temă, a menționat președintele. Reagan, s-a realizat un progres real.Agenția T.A.S.S. relevă că președintele S.U.A. a adăugat totuși că Statele Unite nu intenționează să negocieze în legătură cu Inițiativa de Apărare Strategică, program a- merican cunoscut sub denumirea de „războiul stelelor", vizînd militarizarea Cosmosului.
Reuniunea Grupului de planificare nucleară 

al N.A.T.O.

Practicile protecționiste 
agravează situația

Grecia se pronunță pentru dezvoltarea 
cooperării dintre țările balcanice

A
A
A 
A
A

Pe de altă parte, grupul parla
mentar al Partidului ecologist din 
R.F. Germania a supus in Bundes
tag un proiect de rezoluție cerind 
guvernului federal să îjiceteze ime
diat lucrările de modernizare a ba
zelor militare, unde 
rachetele nucleare 
de acțiune.

Documentul cere,
Bundestagului să sprijine 
rea viitorului acord sovieto-ameri* 
can privind eliminarea. globală a 
rachetelor cu rază medie și mai 
scurtă de acțiune.

sînt amplasate 
cji rază medie

de asemenea, 
semna-
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WASHINGTON ■ 5 (Agerpres). — în orașul Monterey s-a încheiat ședința ministerială a Grupului de planificare nucleară» al N.A.T.O., care a analizat aspecte legate de elaborarea acordului sovieto-ameri- can privind lichidarea rachetelor nucleare cu rază medie și mai scurtă de acțiune.Comunicatul dat publicității salută înțelegerea de principiu intervenită in acest domeniu între S.U.A. șî

U.R.S.S., reafirmînd, totodată, sprijinul față de proiectul reducerii cu 50 la sută a arsenalelor nucleare strategice.Comunicatul afirmă că între obiectivele fundamentale de securitate ale alianței figurează acela al „creării unei ambianțe pentru raporturi pașnice și stabile între Est și Vest, pe bâza unui echilibru al forțelor la nivelul cel mai redus posibil".

economică a țărilor 
latino-americaneCARACAS 5 (Agerpres). — Luînd cuvîntul în cadrul1 lucrărilor celui de-al XVIII-lea Congres al Asociației latino-americane a fierului și oțelului (I.L.A.F.A.), directorul acestui organism regional de cooperare, Jaime Garcia Parra, s-a pronunțat pentru abolirea practicilor protecțio- niste, discriminatorii, promovate de țările occidentale industrializate in comerțul mondial — transmite agenția Prensa Latina. Problema datoriei externe regionale, modelele inadecvate de dezvoltare social-economică ale unor state din regiune, criza materiilor prime exportate de țările Americii Latine și practicile protecționiste, discriminatorii utilizate de națiunile puternic industrializate con» stituie factorii principali care contribuie la continua înrăutățire a situației social-economice regionale.

ATENA 5 (Agerpres). — Ministrul de externe al Greciei, Caroloș Papou- lias, a declarat '— într-o conferință de presă — că întărirea relațiilor și cooperării dintre țările balcanice reprezintă un element fundamental al politicii externe grecești.Abordind problema preconizatei conferințe a miniștrilor de externe din Balcani, care urmează să se întrunească în februarie 1988 la Belgrad, ministrul grec a spus că „discuțiile trebuie să se concentreze asupra chestiunilor de interes pentru

țările balcanice șl nu asupra celor divergente" — relatează agenția China Nouă.Referindu-se la relațiile tării sale cu Turcia, ministrul de externe al Greciei, Carlos Papoulias, a spus : „Cred că este nevoie să creăm un climat nou in relațiile greco-turcești și sint sigur că acest lucru este deplin înțeles și de partea turcă". Ministrul a exprimat, „convingerea guvernului său că Grecia și Turcia pot evolua spre o coexistență^ pașnică, în interesul celor două popoare" — relatează agenția citată.
Forum privind aplicarea acordului de pace în America Centrală

In favoarea extinderii colaborării economice dintre
țările lumii a treiaNEW DELHI 5 (Agerpres). — O recesiune globală care ar urma recentului crah la principalele burse occidentale ar destabiliza economiile țărilor in curs de dezvoltare, a declarat ministrul indian al finanțelor, N.D. Tiweri. Subliniind că țările in curs de dezvoltare cunosc probleme de dezvoltare simjlare, N.D. Tiweri a evidențiat necesitatea coordonării politicilor economice in țările din regiunea Asiei și Pacificului. După cum transmite agenția P.T.I.. el a menționat importanța creșterii volumului schimburilor comerciale între țările in curs de dezvoltare și nunțărului de societăți mixte ert’nteMinistrul indian ă -spits, că țările în curs de dezvoltare sînt confruntate cu o piață la exporturi nejustâ si nesigură datorită restricțiilor selective impuse de țările industrializate și prețurilor reduse la produsele lor. El a relevat că tendințele economice nefavorabile pentru țările în curs de dezvoltare includ rate de schimb valutare instabile in principalele țări industrializate, rate mari ale dobinzilor pe piețele de capital și dezechilibre macroeconomice in principalele țări industrializate.KATMANDU 5 (Agerpres). — Regele Nepalului. Birendra Bir Bikratn Shah Dev, a afirmat că dificultățile politice și economice internaționale au întărit hotărîrea țărilor din sudul Asiei de a coopera strins intre ele. Vorbind Ia o conferință de presă.

organizată după închiderea celei de-a treia întîlniri la nivel înalt a Asociației Asiei, de sud pentru cooperare regională (S.A.A.R.C.), suveranul nepalez a spus că un pas important în acest sens a fost efectuat o dată cu semnarea acordului de înființare a rezervei de securitate alimentară și a convenției privind combaterea terorismului. El a precizat că rezerva alimentară va permite sta’telor membre să o folosească în situații de urgență, adăugind că inundații și fenomene de secetă se abat frecvent asupra majorității regiunilor din sudul continentului .asiatic, af^ctind negativ efor- Vifîfe de dezvoltare pe plan agricol și industrial ale țărilor respective. Convenția asupra combaterii terorismului constituie o dovadă a hotărîrii statelor S.A.A.R.C. de a găsi soluții qomune problemelor ce le confruntă, a adăugat, pe de altă parte, regele Birendra.NEW DELHI 5 (Agerpres). — Premierul indian. Rajiv Gandhi, a declarat ziariștilor, după întoarcerea sa din Katmandu, unde a participat la cea de-a treia cpnferință la nivel înalt a Asociației Asiei de sud pentru cooperare regională (S.A.A.R.C.). că această reuniune s-a desfășurat cu succes, menționînd. între altele, semnarea acordului de luptă împotriva terorismului. De a- semenea, a spus el. reuniunea a discutat problema resurselor alimentare ale regiunii și asistența in caz de inundații sau secetă.

NAȚIUNILE UNITE

Proiect de rezoluție în problema datoriilor 
externe ale țărilor în curs de dezvoltareNAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres). — în comisia a Il-a a Adunării Generale a O.N.U. a fost prezentat un proiect de rezoluție in problema datoriilor externe ale țărilor în curs de dezvoltare. Documentul, elaborat de „Grupul celor 77", relevă necesitatea reducerii poverii datoriilor externe, care apasă greu pe umerii popoarelor din țările în curs de dezvoltare, a diminuării ratei dobinzilor, precum

și a unei mai mari flexibilități în programarea plăților la împrumuturile contractate înainte de 1987. Se recomandă ca secretarul general al O.N.U. să instituie un grup de ex- perți independent, care să alcătuiască un raport analitic si cuprinzător, in- cluzind recomandări și propuneri pentru ușurarea poverii datoriilor externe.
Sprijin ferm luptei pentru independența 

Namibiei

Miting de solidaritate 
cu lupta pentru democrație 

a tineretului 
din Coreea de SudPHENIAN 5 (Agerpres). — La Phenian s-a desfășurat joi un miting al studenților și muncitorilor în semn de solidaritate cu lupta tineretului din Coreea de Sud pentru democrație — relatează agenția A.C.T.C. Participanții — muncitori, tineri șl studenți, juriști și ziariști — au denunțat acțiunile represive ale regimului dictatorial de la Seul, în această perioadă cînd se desfășoară campania electorală, împotriva militantiior sud-co- reeni pentru democrație, cărora le cad victime numeroși tineri. Ei au cerut eliberarea imediată a deținu- ților politici și încetarea represiunilor in Coreea de Sud.

LIMA 5 (Agerpres). — La Lima au luat sfirșit lucrările unui forum privind aplicarea acordului de pace in America Centrală, semnat la 7 august la Ciudad de Guatemala. Au participat diplomați și experți in domeniul relațiilor internaționale.Ministrul peruan al relațiilor externe. Allan Wagner, a evidențiat, într-un discurs, climatul nou de cooperare și pace existent în America Centrală, in pofida faptului că încă mai persistă 'probleme ce trebuie rezolvate. „Acestea sint însă probleme proprii oricărui proces de instaurare a păcii, dificultăți inerente în căutarea unei păci durabile în America Centrală" — a spuș el, pronunțîndu-se pentru continuarea eforturilor de realizare a păcii în regiune.

MANAGUA 5 (Agerpres). — Primarul New York-ului, Edward Koch, a început programul său de convorbiri la Managua in vederea cunoașterii Îndeaproape a procesului de instituire a păcii în America Centrală, inițiat prin acordurile de la reuniunea centroamericană la nivel înalt de la Ciudad de Guatemala „Esquipolas II". de la 7 august.Koch, care a sosit in vizită în capitala nicaraguană, va conferi cu omologul său din țara-gazdă. Moises Hassan, și președintele ,Comisiei naționale de reconciliere, cardinalul Obando y Bravo. Totodată, el și-a exprimat dorința de a prezenta președintelui Daniel Ortega Saavedra punctul său de vedere cu privire la un turneu efectuat în alte state din America Centrală semnatare a acordurilor de la „Esquipolas II" — menționează agenția Prensa Latina.
Demersuri în vederea soluționării politice 

a situației din Salvador

NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres). — Consiliul O.NiU. pentru Namibia a prezentat o rezoluție a Adunării Genetale, în cadrul dezbaterilor a- supra Namibiei? în care subliniază că ocuparea ilegală de către R.S.A. a acestui teritoriu constituie „un act de agresiune împotriva poporului namibian".Cerînd Adunării Generale a O.N.U. să sprijine lupta armată a poporului namibian sub conducerea S.W.A.P.O. (Organizația Ponorului din Africa de Sud-Vest). rezoluția reclamă respingerea oricărei încercări a reginw’uî minoritar rasist de la Pretoria și a sprijinitorilor sau

aliaților săi de a condiționa independenta Namibiei de aspecte ce nu țin de fondul problemei.Continuarea cooperării între Republica Sud-Africană și unele țări occidentale în domeniile politic, economic. diplomatic, militar, cultural Si financiar prelungește doar prezența R.S.A. în Namibia, se arată în rezoluție.Documentul condamnă, totodată, R.S.A. pentru folosirea resurselor naturale ale Namibiei și a teritoriului său pentru a lansă invazii armate. acte de subversiune, destabilizare si agresiune împotriva țărilor a- frica.no vecine.„Lumea unită împotriva apartheidului, pentru o viață democratică în sudul Africii“LUSAKA 5 (Agerpres) — în perioada 1—4 decembrie, la Arusha (Tanzania) va avea loc o conferință internațională în problema Africii de Sud. Desfășurată sub deviza „Lumea unită împotriva apartheidului, pentru o viață democratică in sudul Africii", conferința va dezbate măsuri în vederea intensificării campaniei pentru instituirea de sancțiuni obligatorii și atotcuprinzătoare împotriva regimului rasist de la Preț toria.' Participanții — reprezentanți ai mișcărilor de eliberare din sudul continentului, ai organizațiilor politice. sindicale și religioase din A- frica — vor analiza aspecte ale luptei poporului sud-affican împotriva apartheidului și vor. pune la punct un program de acțiuni în direcția abolirii acestei politici.DAR ES SALAAM 5 (Agerpres). — într-o declarație apărută în zia-'

rut guvernamental „Daily News", guvernul, tanzanian a condamnat incursiunea de sîmbătă a trupelor sud-africane pe teritoriul R.P. Angola. soldată cu moartea a peste 150 de persoane din rindul populației civile — transmite agenția Shihata.MAPUTO 5 (Agerpres).. — Forțele armate mozambicane au scos din luptă 30 de mercenari înarmați care făceau parte din grupările contrarevoluționare în cursul unor operațiuni care au avut loc în apropierea localității Mutsekenya, situată la 70 km sud de Maputo, a anunțat, agenția A.I.M., citind un comunicat militar mozambican. Trupe mozambicane desfășoară operațiuni de luptă în provincia Iniambane. Pînă acum, în cursul. acestor operațiuni au fost scoși din luptă peste 50 de contrarevoluționari.

Intensificarea 
acțiunilor represive 

ale regimului de la SeulSEUL 5 (Agerpres). — Autoritățile actuale din Coreea de Sud nu au satisfăcut pînă în prezent una dintre cererile fundamentale ale forțelor de dpozițîe — eliberarea din închisori a tuturor deținuților politici. Dimpotrivă — relatează cotidianul sud-coreean „Chungang I.lbo" — în această perioadă care precede alegerile prezidențiale, prevăzute pentru luna decembrie, au fost operate noi arestări, victimele fiind sute de persoane care militează pentru restaurarea democrației. învinuite de „simpatie comunistă" sau de „radicalism de stingă". Chiar un reprezentant al Ministerului sud-coreean al Justiției a făcut cunoscut că numărul deținuților politici se ridică la 440. Potrivit datelor furnizate de o- poziție, cifra este insă cu mult mai mare — relatează agenția T.A.S.S.

-—-(din actualitatea politicX)

japonia ; Opțiuni controversate, la „ora schimbărilor"„Endaca" in limba japoneză înseamnă „yen puternic", ceea ce constituie. după părerea presei din Tokio. principala „bătaie de cap" a oficialităților si lumii de afaceri nipone. într-adevăr. fată de 220 yeni cit valora un dolar în 1985—1986. cursul monedei japoneze a crescut la 137 de yeni pentru un dolar in urmă cu citeva zile, aceasta punîndu-si imediat amprenta asupra întregii dezvoltări economice si sociale a „țării soarelui răsare". Ca urmare, produsele japoneze s-au ..scumpit." pe piața externă, puțind fi astfel mat ușor concurate de partenerii occidentali. „Impresionanta mașină de export japoneză s-a încetinit" — scria revista „Time" — „fâcind să scadă vinzările si profiturile". Numai in luna august. desfacerile de produse nipone in străinătate au fost inferioare cu 2 miliarde dolari fată de ape- eași perioadă a anului trecut. Economia — avea să recunoască premierul Nakasone — traversează o perioadă dificilă. îndeosebi in domeniile industriei prelucrătoare și utilizării fprtei de muncă. „în aceste condiții — a declarat primul ministru — o sarcină importantă o constituie modificarea structurii economiei naționale si înfăptuirea unei reforme fiscale radicale". Iar ziarul „Yomiurl Shimbun" adăuga : „Cea mal bună doctorie ar fi un yen mai redus ea valoare si o economie restaurată".Dar lucrurile nu stau chiar atit de simplu, mai ales că fenomenele negative din viata economică si socială a țării s-au multiplicat, iar degringolada din ultimele zile de la bursa din Tokio a arătat slăbiciunile serioase ale economiei în general. Ritmul de creștere a produsului național brut, care s-a menținut perioade lungi de timp la Dește 10 Ia sută, a atins cota zero în cel de-al doilea trimestru al acestui an. dună care si-a reluat creșterea, dar cu un procent infim. După oe multi ani ]a rind a fost un fenomen mai puțin dureros decît in alte țări industrializate. șomajul a început să ia amploare. numărul absolvenților care nu si-au putut găsi un loc de muncă în ultimul en fiind de circa 300 000

în afară de aceste fenomene, raportul Agenției de planificare economică a Japoniei, difuzat nu de mult la Tokio, menționa si spectrul inflației, al sporirii preturilor la articolele de consum, care contribuie la deteriorarea condițiilor de viată nu numai centru masele largi populare, dar si pentru cetățenii cu venituri mijlocii.„Distorsiunile economiei mondiale— scria ziarul -New York Times- — provoacă noi manifestări de criză", ,pe oare începe să le resimtă In profunzime tot mai mult si o tară puternic dezvoltată ca Japonia. Pierderea dinamismului economiei japoneze este scoasă în evidentă si de diminuarea sensibilă ă investițiilor întreprinderilor in fonduri fixe. „Japonia — scrie revista «Newsweek»— devine tot mai puțin atrăgătoare ca loc de plasare a investițiilor, ceea ce afectează interesele multor com- Dâriii specializate în exporturi. Drept rezultat, banii cistigati cu greutate de această națiune se varsă acum peste hotare". Potrivit relatărilor presei, japonezii au cumpărat clădiri intregi in Manhattan, hoteluri în Los Angeles, proprietăți in Hawai. cumpără bonuri americane de tezaur în valoare de miliarde de dolari și o- pere de artă pentru care au achitat prețuri exorbitante. „Yasuda Fire and Marine Insurance Co" a Plătit 40 milioane de dolari pentru o singură pictură de van Gogh — cel mai mare preț plătit vreodată pentru achiziționarea unul tablou. „Pe măsură ce procesul continuă — scrie revista -Economist» — strategii politici se întreabă dacă această investiție este productivă". Si revista constată : ..Este evident că acea parte din capital care este trimisă peste graniță nu ajută prea mult economia internă a Japoniei".în aceste condiții, presiunile exercitate statornic asupra Japoniei de factorii politiei si economici din S.UA. si din țările Pieței comune, măsurile protectionlste deja aplicate si perspectiva adăugirii altor restricții a-sunra mărfurilor nipone pentru a determina guvernul japonez să facă noi concesii, constituie serioase motive de îngrijorare la Tokio. Astfel se explică avalanșa de oficiali

japonezi, care au traversat si traversează des Oceanul Pacific incercind să obțină ..înțelegere!" l la Washington. Ceea ce arată, o dată mai mult, că deși reprezintă o .puternică forță economică. Japonia trebuie să tină seama de poziția S.U.A. Profitind de momentul de oarecare dificultate ce confruntă economia niponă, S.U.A., care sînt. de asemenea, intr-o perioadă nu prea favorabilă, dovadă Uraganul produs la bursa de valori din New York și pe Wall Street, caută șă forțeze Tokio la noi concesii. Astfel, pe linie, militară, Japonia a acceptat să contribuie în mare măsură la Întreținerea celor 120 de baze și alte facilități de care dispun S.U.A. in insulele nipone, unde sînt staționați 49 200 militari a- mericani. majoritatea anartinînd marinei si forțelor aeriene. Totodată, guvernul de la Tokio a acceptat staționarea a 48 de bombardiere de luptă „F 16" la baza aeriană Misawa, în nordul regiunii Honsu. Industria aeronautică japoneză a dezvoltat un avion de recunoaștere FSX care. potrivit ziarului ..Times" — „ar fi putut -concura, atit în ce privește costul. cit și performantele, cu cele mai moderne avioane străine". Dar. pe parcurs. Ia realizarea proiectului s-a interpus firma americană McDonnei Douglas, care a smuls pentru sine 1.6 miliarde dolari, in vederea transpunerii în viață a acestui proiect.„Industria de înarmare supradimensionată dăunează, tn general, progresului industriei" — scria revista vest-germană „Der Spiegel". Acest adevăr este cunoscut bine de Japonia, care, în ciuda presiunii Pentagonului. n-a acceptat, cel puțin deocamdată, decît o majorare infimă a cheltuielilor militare — de la 0,993 la sută, cit a fost în 1986, la 1,004 la sută din P.N.B. în 1987. Dar și a- oeastă majorare Înseamnă încălcarea unui principiu stabilit tn urmă cu mai bine de un deceniu — acela de a menține cheltuielile militare la un nivel cit mai scăzut si a împiedica revenirea Japoniei la militarism. „Poporul nostru este profund Îngrijorat în legătură cu alegerea ce o va face Japonia, Va alege ea drumul

păcii sau cursul spre transformarea într-o putere militară ?“ — declara Daisaku Ikeda, președintele asociației ..Soka Gakkai International".„Ora schimbărilor" vine in Japonia într-un moment cind la conducerea guvernului se schimbă garda. Din partea Partidului Liberal- Democrat de guvernămint, in sinul căruia există cinci fracțiuni mai importante, mai multe personalități și-au anunțat candidatura. în cele din urmă, ciștig de cauză a obținut No- buru Takeshita.Tocmai în perioada desemnării noului șef al guvernului s-a desfășurat și „Săptămîna de luptă pentru dezarmare" — amplă manifestare" a partizanilor păcii din Japonia care a demonstrat voința fermă a poporului japonez in direcția elimină; rii armelor nucleare. Încetării. cursei înarmărilor si reducerii cheltuielilor militare.Aoeste opțiuni — care, sore deosebire de cele ne plan economic, întrunesc un larg consens în rindul păturilor celor mai diferite ale societății nipone — si-au găsit ogiiridirpa și . în lucrările Plenarei C.C. al P.C. din Japonia, destinată pregătirilor pentru oel de-al XVIlI-lea Congres al partidului, care va începe la 25 noiemhrie. Președintele C.C. al P.C.J.. Kenji Miyamoto, a reafirmat hotărîrea comuniștilor japonezi de a milita cu toate forțele pentru înlăturarea armelor atomice din lume, pentru dezarmare si pace. La rindul său. secretarul Comitetului Central Executiv al Partidului Socialist din Japonia, Tzuruo Yamaguti, a declarat că P.S.J. va urma o linie politică avînd ca obiectiv transformarea Japoniei intr-o „țară neutră, nealiniată si neînarmată".în prima declarație publică după desemnarea sa de către Partidul Liberal Democrat ca succesor al pri- mului-ministru, Noburu Takeshita a afirmat că va continua linia politică a predecesorului său, Yasuhiro Nakasone, și va acționa pentru progresul economic, social și cultural al țării, adueîndu-și, în același timp, contribuția la asigurarea păcii.
Nicolae PLOPEANU

CIUDAD DE MEXICO 5 (Agerpres). — O delegație a forțelqr democratice insurgente din Salvador, reunite in cadrul Frontului Farabun- do Marti pentru Eliberare Naționala (F.M.L.N.) ș| Frontului Democratic Revoluționar (F.D.R.), s-a întilnit la Ciudad de Mexico cu arhiepiscopul Arturo Rivera y Damas, mediator in conflictul dintre guvern și gherilă, pentru a evalua mecanismele capabile de a continua dialogul între cele două părți în vederea soluționării politice a războiului civil, declanșat în urmă cu peste 7 ani. informează agențiile Prensa Latina și EFE. 'Rivera y Damas a răspuns unei invitații a Comisiei politico-diploma-

tice a F.M.L.N.—F.D.R. tn vederea evaluării posibilităților de a se relua dialogul cu guvernul președintelui Jose Napoleon Duarte, suspendat de gherilă la 29 octombrie, in semn de repudiere a asasinării președintelui Comisiei pentru drepturile omului din Salvador, Herbert Anaya Sanabria.într-o declarație făcută agenției Salpress-Notisal. Mario Aguinada Carranza, membru ai Comisiei, a subliniat că forțele insurgente își mențin dispoziția de a căuta o ieșire politică la conflictul din Salvador, prezentînd o nouă propunere in a- cest sens prin intermediul mediatorului Arturo Rivera y Damas,
CONFLICTUL DINTRE IRAN $1 IRAKTEHERAN 5 (Agerpres). — Artileria antiaeriană iraniană a doborit două avioane militare irakiene in regiunea de frontieră Khuzestan și în zona de nord a Golfului — arată un comunicat militar iranian citat de agenția IRNA. adăugind că un pilot a fost capturat.Totodată, aviația iraniană a bombardat concentrări de trupe irakiene în zonele operaționale Sharhanj și Zobeidat din provincia Missan. a-■ daugă IRNA.

NAȚIUNILE UNITE 5 rAcerpres). — Secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellari se va întîlhi astăzi cu reprezentanții celor cinci state membre permanente ale Consiliului de Securitate pentru a lua în 4 dezbatere stadiul negocierilor asupra situației din Golf.

BAGDAD 5 (Agerpres). — Avioane militare irakiene au bombardat trei instalații petroliere iraniene, intre care complexul Baznan — anunță agenția INA, citind un comunicat militar difuzat la Bagdad.Pe de altă parte, INA transmite că aviația irakiană a bombardat un. „mare obiectiv naval" situat în a- propierea coastelor iraniene, precum și stația-releu iraniană de televiziune „Al Taheri".*Reuniunea are loc după ce guvernele Irakului și Iranului au trimis răspunsurile lor scrise asupra poziției celor două țări aflate în conflict, cu privire la aplicarea rezoluției 598 a Consiliului de Securitate, adoptată tn Juna iulie.
ÎNTIILE DE PRESA
- pe scurt

LA GENEVA s-au încheiat lucrările Comisiei consultative permanente sovieto-americane. Această comisie a fost creată în conformitate cu memorandumul din 21 decembrie 1972, fiind menită să contribuie la transpunerea (în viață _ a obiectivelor și prevederilor Acordului dintre U.R.S.S. și S.U.A. privind limitarea armamentelor strategice și adoptarea.de măsuri în vederea diminuării primejdiei izbucnirii unui -război nuclear.DEMISIE. La Washington s-a »- nunțat Că ministrul apărării aiS. U.A., Caspar Weinberger? a demisionat — transmite agențiaT. A.S.S. într-un comunicat oficial se arată că șeful Pentagonului a renunțat la portofoliul său din motive personale. In funcția de ministru al apărării a fost numit Frank Carlucci, care a deținut pipă acum postul de consilier al președintelui pentru securitate națională, iar In locul său a fost numit generalul Colin Powell.CONVORBIRI CHINO-INDIENE. După cum a declarat la Beijing un purtător de cuvînt al Ministerului chinez al Afacerilor Exterhe; cea de-a opta rundă a convorbirilor dintre reprezentanții oficiali ai R.P. Chineze și Indiei se va desfășura la New Delhi, la mijlocul lunii noiembrie. Delegațiile, celor două țări vor fi conduse de Liu Shuqing. adjunct, ai ministrului afacerilor externe, și, respectiv, K. P. S. Menon, secretar de stat pentru afaceri externe.PROIECT DE LEGE. Consiliul de Miniștri al Franței a elaborat proiectul de lege privind statutul Noii Caledonii — teritoriu francez de peste mări. Documentul, care prevede în primul rînd o reorganizare a întregului sistem al organelor puterii de stat, în arhipelag, va ingrădi considerabil influența Frontului de Eliberare Națională Kanak, Socialist, care conduce lupta populației locale pentru independență,LUCRĂRILE ADUNĂRII NAȚIONALE A R.P. CONGO consacrate dezbaterii unor aspecte ale situației social-economice și politice interne au început Ia Brazzaville. Forul legislativ național urmează 6ă se pronunțe asupra a 8 proiecte de lege și asupra altor documente vizînd perfecționarea politicii economice și depășirea actualelor dificultăți din viața social-economică națională. în deschiderea lucrărilor

a luat cuvintul președintele R.P. Congo, Denis Sassou Ngueșso,COMUNICAT. La încheierea vizitei oficiale întreprinse in Uruguay de președintele guvernului spaniol, Felipe Gonzalez, la Montevideo a fost dat publicității un comunicat. Documentul exprimă preocuparea părților semnatare privind necesitatea soluționării problemei datoriei externe și hotărîrea lor de a sprijini eforturile de pace negociată in America Centrală. A fost, totodată, reafirmată solidaritatea tradițională hispano-americană și s-a relevat importanța continuării ferme, a proceselor naționale de transformări democratice, a afirmării plenare a valorilor democrației și principiilor asigurării păcii, securității. prieteniei și cooperării dintre națiuni.ACORDURI. Cu ocazia vizitei oficiale la Beijing a primului ministru al Mozambicului, Mario Fernandes da Graca, intre guvernele R. P. Chineze și Mozambicului au fost semnate două documente privind cooperarea în domeniul agriculturii, inciuzind și formarea de personal agrotehnic mozambican în China.MANEVRE MILITARE. în Marea Rritanie au început cele mai mari manevre militare de pină acum, care se desfășoară într-o regiune cuprinsă intre Plymouth pină in nordul Scoției. Participă 20 000 de militari și 40 de- nave, iar exercițiile includ o operațiune de desant pe țărmul de vest scoțian.TEST. Forțele maritime militare ale S.U.A. au efectuat în apropierea coastelor Californiei un nou test cu o rachetă de croazieră „Tomahawk", avînd baza pe mare. Racheta (cu trei focoase) a fost lansată de la bordul unul submarin aflat în imersiune.BUGET. Ministrul de finanțe din Sri Lanka, Ronnie de Mei, a prezentat în cadrul Parlamentului bugetul țării pe anul 1988, care se ridică la circa 83,8 miliarde de rupil (2.79 miliarde de dolari). Bugetul include un deficit de 36.45 de miliarde de rupii. în același timp, se are in vedere o reducere a cheltuielilor militare de la 10,6 miliarde de rupii la 9,2 miliarde.GUVERNUL INDIAN a alocat o sumă de 5,5 miliarde rupii pe perioada 1987—1990 pentru lupta Împotriva analfabetismului în cadrul

unui plan național eșalonat pină în anul 1995. Obiectivul planului este [ de a promova știința de carte la un nivel funcțional in rindul a 80 mi- 1 lioane neștiutori de carte pină in .. anul 1995. Se are in vedere ca pină tn 1990 eradicarea analfabetismu- I lui să includă 30 milioane de oameni, restul-de 50 de milioane ur- I mind să fie cuprinși în etapa pină în 1995. 1CANDIDATURI. Actualul conducător al Organizației Națiunilor 1 Unite pentru Alimentație și Agricultură (F.Ă.O.). libanezul Edouard Saouma. și reprezentantul țărilor | africane, Mowes Mensha din Benin și-au anunțat candidatura pentru | ocuparea funcției de director general al acestei instituții din sistemul O.N.U. pentru următorii șase ani. , Alegerile vor avea loc cu ocazia celei de-a 24-a conferințe a Orga- I nizației O.N.U. pentru Alimentație șl Agricultură, care va începe la IRoma simbătă.TUNEL. în cursul unei reuniuni , desfășurate simultan la Londra și Paris, consorțiul anglo-francez care • vă lega Franța de Anglia pe sub Canalul Mînecii a primit din partea a 198 de bănci internaționale un | credit total de cinci miliarde lire 6terline (8.75 miliarde dolari). Tu- i nelul, care ar trebui să se dea in exploatare pină în 1993, va scurta I durata unei călătorii cu trenul intre Londră și Paris Ia trei ore, de la șapte, în prezent.SEMINAR. . în capitala statului | Burundi s-a deschis un seminar consacrat combaterii principalelor boii virulente manifestate pe con- . . t.inentul african. Reprezentanții a .12 state de pe continent vor lua I în dezbatere mijloacele profilactice în domeniul maladiilor de masă, I modalitățile de rest.ringere a ariei lor de manifestare, modalitățile de conlucrare in domeniul sanitar, , prin eforturi proprii sau cu spriji- 1 nul unor orgapisme internaționale. IPROGRAM. Direcția resurselor naturale din Japonia a elaborat un program de creștere a ponderii cărbunelui în balanța energetică a i tării. Autorii programului au luat în considerație prețul relativ scăzut al cărbunelui, ca șl al energiei . electrice care se obține prin arderea acestuia. Programul prevede, I de asemenea, crearea de noi .tehnologii, care să asigure folosirea cu un înalt randament a cărbunelui.DECLARAȚIE. La Dublin a fost dată publicității o declarație oficia- ' lă prin care se anunță că guvernul Republicii Irlanda a hotărit extinderea limitei apelor teritoriale ale acestei țări de Ia 3 la 12 mile marine. Această hotărîre urmează | după o măsură similară adoptată de Marea Britanic în luna mal e.c. 1
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