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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-VĂ! LA INVITAȚIA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘEȘCU

Tovarășul Mengistu Haile Mariam, secretar general al C.C. 
al Partidului Muncitoresc din Etiopia, președintele

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

R.P.D. Etiopia, va efectua o vizită oficială de prietenie 
în țara noastră
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La invitafia tovarășului 

Nicolae Ceaușeșcu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ

nia, tovarășul Mengistu Haile Ma
riam. secretar general al Comitetu
lui Central al Partidului Muncitoresc 
din Etiopia, președintele Republicii

Populare Democrate Etiopia, va 
efectua o vizită oficială de prietenie 
în Republica Socialistă România in 
a doua decadă a lunii noiembrie 1987.

1N ÎNTÂMPINAREA MfflIINȚEl NAȚIONALE A PARTIDULM
REDUCEREA CONSUMULUI DE METAL - 
sarcină economică de maximă importanță

Siderurgia noastră produce anual milioane de tone de oțel, realizat 
în bună parte din materii prime aduse din import, cu importante 
cheltuieli valutafe. Metal de care avem absolută nevoie pentru înfăp
tuirea programului de dezvoltare economico-sociâlă stabilit de Congresul 
al XÎII-lea al partidului. Tocmai de aceea, în spiritul sarcinilor subli
niate de tovarășul Nicolae Ceaușeșcu la recenta plenară a C.C. al P.C.R., 
este necesar ca fiecare colectiv de oameni ai muncii să acorde cea mai 
mare atenfie gospodăririi judicioase, economisirii severe și valorificării 
superioare a acestei importante resurse materiale.

în fiecare întreprindere o mare însemnătate are înfăptuirea 
integrală, pas cu pas, a programelor de perfecționare a organizării și mo
dernizare a producției, care cuprind măsuri ce vizează direct utilizarea 
eficientă a materiilor prime și materialelor, diminuarea pierderilor teh
nologice etc. Cum se îndeplinesc măsurile respective, ce probleme se ri
dică în această privință ? Iată tema investigațiilor întreprinse in două 
unități constructoare de mașini.

Am reținut, pentru început, din 
bilanțul înregistrat de colectivul în
treprinderii de rulmenți Alexandria 
că, în trei trimestre din acest an, 
față de normele de consum planifi
cate s^au obținut economii însumind 
1150 tone metal, 7 029 MWh energic 
electrică și 260 tone combustibil con
vențional. Suportul acestor rezulta
te ? Fără îndoială, măsurile aplicate 
din programul de perfecționare a 
organizării și modernizare a produc
ției. Din acest program, 37 de mă
suri vizează cu prioritate reducerea 
consumurilor materia’e și energeti
ce. în prim-plan se situează extin
derea și generalizarea aplicării unor 
tehnologii moderne, care asigură re
ducerea pierderilor în timpul prelu
crării. Un exemp’u elocvent in acest 
sens îl constituie forjarea în turn a 
inelelor de rulmenți, tehnologie care 
a condus la obținerea unor însemna
te economii de metal și energie elec
trică. O eficientă deosebită a avut 
și asimilarea tehnologiei de strunji- 
re a inelelor de rulmenți din țeavă

La 15 noiembrie — alegerile de deputați in consiliile populare

OAMENI AI MUNCII DE LA ORAȘE ȘI SATE, CONSTRUCTORI AI 
ROMÂNIEI SOCIALISTE!

Frontul Democrației și Unității Socialiste vă adresează vouă, tu
turor fiilor și fiicelor patriei, fără deosebire de naționalitate, vibran
ta chemare de a vă uni energiile și voințele în uriașa și clocotitoarea 
activitate de înfăptuire a istoricelor hotărîri adoptate de Congresul al 
XHI-lea al partidului, de împlinire a înaltelor aspirații comune de pro
gres, bunăstare și fericire.

(Din Apelul Frontului Democrației și Unității Socialiste)

Întîlnirile dintre alegători și candidați

ARGUMENTE EDIFICA TOARE ALE DEMOCRA ȚIEI 
_______ SOCIALISTE, REVOLUȚIONARE

ÎNTREPRINDEREA DE RULMENȚI ALEXANDRIA

Eficiența tehnologiilor moderne 
de fabricație

de oțel. De asemenea, prin aplicarea 
unor măsuri din programul de mo
dernizare privind extinderea recon- 
diționării pieselor de schimb și rein
troducerea lor în circuitul productiv, 
consumurile tehnologice s-au dimi
nuat cu 155 tone metal. In context, 
sînt demne de relevat și rezultatele 
în domeniul valorificării superioare 
a resurselor energetice. De pildă, 
proiectarea și confecționarea stanțe
lor combinate de decupare a colivii

lor.’ optimizarea funcționării instala
țiilor de încălzire-climatizare. pune
rea în funcțiune a unei moder
ne instalații de recuperare a. resur
selor energetice secundare s-au sol
dat cu importante economii de ener
gie electrică și combustibil.

Desigur, rezultatele puteau fi mai 
bune, o serie de rezerve pentru re
ducerea consumului de metal, a al
tor consumuri materiale și energeti
ce nefiind încă puse în valoare, în 
principal datorită rămînerilor în 
urmă in ce privește aplicarea unor 
măsuri scadente din programul de 
modernizare. Ce-i drept, acestea sînt 

puț'ne la număr — 3. dar se preve
deau efecte economice importante 
prin materializarea lor. Una dintre 
ele se referă la proiectarea . și exe
cuția S.D.V.-urilor necesare mecani
zării procesului tehnologic de debi
tare a discurilor din tablă cu gro
simea pînă la 2 mm pentru fabri
cația coliviilor rulmenților radiaii și 
axiali cu bile conice pe presa cu 
transfer automat, utilaj de mare com
plexitate. Măsura a avut inițial stabi

lit un termen de finalizare în prima 
etapă a programului de moderniza
re și trebuia să asigure reducerea eu 
15—20 la sută a consumului de ban
dă laminată la rece. Dar nu a fost 
aplicată nici pînă în prezent. De ce ? 
..Au âpărut unele greutăți în proiec
tarea și execuția S.D.V.-urilor nece
sare — ne snune tovarășul Viofel 
Cioarec. inginerul-șef al întreprin
derii. Sîntem însă pe cale de a de
păși dificultățile apărute, ceea ce 
înseamnă că r.oul termen stabilit va 
fi respectat întocmai".

Se cuvine relevat că întreprinde
rea, ca urmare a necesităților tot mai 
mari de rulmenți pentru economia 
națională și expert, se află într-un 
amplu proces de modernizare si dez
voltare. Practic, sici, concomitent 'cu 
activitatea productivă, se desfășoară 
un mare volum de lucrări de inves
tiții. Nu este nici o exagerare dacă 
spunem că întreprinderea este un 
adevărat șantier. în acest context, 
notăm că în programul de moderni
zare a fost cuprinsă o măsură care 
se referă la punerea în funcțiune a 
unei noi capacități productive de 
rulment', cu o structură sortimen
tală și de calitate ce se înscrie în 
clase de precizie superioare. Deoa
rece noua capacitate ar fi creat con
dițiile pentru extinderea forjării în 
turn și la alte tinuri de ire’e de rul
menți. s-a prevăzut ca efect econo
mic. în afara creșterii productivită
ții muncii, obținerea unei economii

Stan ȘTEFAN
Ioan MARINESCU
corespondenții „Scînteii"

(Continuare în pag. a II -a)

Puternică expresie a politicii de pace, de colaborare și solidaritate internațională a României socialiste, contribuție de seamă la dezvoltarea gîndirii și acțiunii revoluționare
Comuniștii, întregul nostru popor 

au urmărit cu viu interes și deose
bită atenție activitatea desfășurată de 
secretarul general al partidului, 
președintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușeșcu, în cadrul ma
nifestărilor organizate la Moscova cu 
prilejul celei de-a 70-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie. Participarea tovarășului 
Nicolae Ceaușeșcu, în fruntea unei 
delegații de partid și de stat, la a- 
ceste manifestări se reliefează ca o 
elocventă mărturie a relațiilor de 
strinsâ prietenie intre P.C.R. și 
P.C.U.S. intre România și U.R.S.S., 
înscriind o contribuție de seamă la 
dezvoltarea în continuare, pe mul
tiple planuri, a acestor raporturi 
rodnice.

Exprimînd sentimentele de solida
ritate revoluționară ale poporului 
nostru cu popoarele sovietice, tova
rășul Nicolae Ceaușeșcu a transmis 
acestora calde felicitări cu prilejul 
gloriosului jubileu al lui Octombrie, 
a dat o înaltă apreciere realizărilor 
de seamă pe care le-au obtinut in 
construirea noii orînduiri. adresin- 
du-le, in același timp, urarea ca, in- 
trind în al optulea deceniu al Re
voluției, să înfăptuiască cu succes 
hotărirlle și obiectivele stabilite de 
Congresul al XXVII-lea al P.C.U.S., 
să dobîndească noi "și "noi victorii pe 
calea socialismului și comunismului, 
in lupta pentru pace, dezarmare, co
laborare internațională.

în . același spirit, evocînd tradiții
le de conlucrare și prietenie, cu 
vechi rădăcini ’ în trecutul de luptă 
al popoarelor celor două țări, al for
țelor • lor revoluționare, tovarășul 
Nidolae Ceaușeșcu a exprimat hotă- 
rîrea partidului nostru de a acționa 
pentru întărirea în continuare a con
lucrării bilaterale româno-sovietice, 
pe temelia trainică a socialismului 
științific, a deplinei egalități in 
drepturi, respectului independenței și 
suveranității naționale, neamestecu
lui în treburile interne și avanta
jului reciproc, a solidarității și în
trajutorării . tovărășești.

O grăitoare dovadă a relațiilor de 
strinsă prietenie, colaborare dintre 
P.C.R. și P.C.U.S.. dintre România și 
U.R.S.S.. dintre popoarele celor două 
țări a constituit-o întilnirea dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușeșcu și to
varășul Mihail Gorbaciov, care a pus 
în evidență continuitatea dialogului 
rodnic româno-sovietic, la nivel 
înalt.

După cum se știe. tovarășul 
Nicolae Ceaușeșcu a rostit două im
portante cuvintări — la ședința 
solemnă de la Kremlin și la întâl
nirea conducătorilor și repre
zentanților partidelor comuniste și 
muncitorești, socialiste, social-de- 
mocrate, ai altor forte progresis
te. ai mișcărilor de elibera

re națională. Punînd încă o dată 
în evidență profunzimea gîndirii re
voluționare, materialist-dialectice a 
secretarului general al partidului 
nostru, tezele și ideile cuprinse în 
aceste documente se constituie în- 
tr-o analiză multilaterală, științifică, 
a procesului revoluționar mondial în 
actuala etapă, a problematicii fun
damentale a lumii contemporane, 
proiectînd o cuprinzătoare strategie 
și definind căi și mijloace practice, 
concrete de acțiune în vederea a- 
sigurării progresului și înfloririi ci
vilizației omenirii.

Din bogăția de idei, teze și con
cepte formulate în cele două cuvîn- 
tări se impun, în primul rînd, prin 
însemnătatea lor deosebită, acelea 
privind problema războiului și păcii. 
Cu forța de argumentare ce-i este 
caracteristică, reliefind persistența 
in viața internațională a unor grave 
și complexe probleme, tovarășul 
Nicolae Ceaușeșcu a subliniat din 
nou că problema fundamentală a 
epocii contemporane o constituie 
oprirea cursei înarmărilor, trecerea 
la dezarmare și înlăturarea tuturor 
armelor nucleare, asigurarea păcii, 
în această privință, o deosebită im
portanță revine afirmării unui nou 
mod de gîndire, a unor noi modali
tăți de abordare a problemelor răz
boiului și păcii, potrivit cerinței de a 
apăra dreptul suprem al oameni
lor, al popoarelor la existență, la 
pace. „Existența uriașelor cantități 
de arme nucleare acumulate in lume 
impune un nou mod de gîndire și 
abordare a problemelor păoii și 
războiului, care trebuie să pornească 
de la realitatea că un război mondial 
este de neadmis, deoarece s-ar 
transforma inevitabil intr-un război 
nuclear care ar duce Ia distrugerea 
întregii omeniri, a înseși condiții
lor pentru existența vieții pe planeta 
noastră", subliniază conducătorul 
partidului și statului nostru.

Tocmai in virtutea acestei cerințe 
imperioase. România a exprimat din 
nou sprijin deplin fată de înțele
gerea dintre Uniunea Sovietică si 
Statele Unite ale Americii cu pri
vire la semnarea în acest an a acor
dului vizind eliminarea rachetelor cu 
rază medie de actiup-e si a celor 
operativ-tactice din Europa si Asia, 
acord de însemnătate istorică, me
nit să ducă la eliminarea, pentru 
prima oară, a două categorii de arme 
nucleare, șă deschidă perspectiva 
unor noi măsuri Pe linia dezarmării. 
Cu deosebită putere a răsunat glasul 
secretarului general al partidului în 
sprijinul rațiunii, subliniind cerința 
ca țările europene, pe teritoriul că
rora Se află cea mai mare parte a 
armamentului nuclear, să acționeze 
unite, să renunțe la deținerea si 
producerea de arme nucleare, să 
militeze activ pentru lichidarea aces

tor arme de pe continentul nostru 
și din întreaga lume.

în concepția secretarului general 
al partidului nostru, noul mod de 
gîndire. de abordare a problematicii 
lumii contemporane trebuie să por
nească de la cerința soluționării 
unui larg evantai de probleme de 
care depind pacea și înțelegerea în
tre popoare. Potrivit acestei concep
ții, se impune renunțarea definitivă 
la calea militară de soluționare a 
problemelor litigioase dintre sta
te. excluderea definitivă a războ
iului din viata societății. Tovarășul 
Nicolae Ceaușeșcu a pus încă o 
dată in lumină primatul absolut 
al căii politice, al tratativelor pen
tru rezolvarea situațiilor conflictua- 
le. a problemelor divergente dintre 
state.

Ideile cuprinse în cuvîntările to
varășului Nicolae Ceaușeșcu pornesc 
de la premisa că, in condițiile apro
fundării procesului revoluționar 
mondial, există posibilitatea de 
a se deschide o perspectivă nouă 
pentru progresul umanității. O con
diție primordială pentru transfor
marea acestei posibilități în realita
te este, așa cum a arătat secretarul 
general al partidului, înlăturarea 
relațiilor de inegalitate ce se men
țin încă în lume. în acest sens, 
un rol însemnat revine lichidării 
subdezvoltării, fenomen ce afectează 
vaste regiuni ale globului, ca urma
re a exploatării popoarelor respec
tive de către un grup de țări dez
voltate. „Nimeni — a arătat tova
rășul Nicolae Ceaușeșcu — nu tre
buie să-și facă iluzia că două treimi 
din omenire vor putea să mai rabde 
această situație de asuprire și ine
galitate. Pe lingă bomba nucleară, 
există puternica «bombă» socială și 
națională a popoarelor asuprite care 
vor trebui să se unească și să de
termine schimbarea acestei situații".

înlăturarea subdezvoltării, inclu
siv rezolvarea problemei datoriilor 
externe ale țărilor în curs de dez
voltare. făurirea noii ordini econo
mice mondiale se impun ca cerințe 
imperioase pentru asigurarea pro
gresului întregii omeniri. In acest 
sens, este cunoscută poziția Româ
niei de solidaritate militantă cu 
cauza popoarelor din țările în 
curs de dezvoltare, tovarășul 
Nicolae Ceaușeșcu subliniind, din nou. 
Însemnătatea pe care o prezintă con
vocarea unei conferințe internațio
nale, în cadrul căreia să se gă
sească soluții menite să asigure re
lații de egalitate, accesul țărilor în 
curs de dezvoltare la cuceririle 
științei și tehnicii, posibilitatea de 

, a fi stăpîne pe bogățiile lor na-

AI. CAMPEANU
(Continuare in pag. a IV-a)

S-ou încheiat, ieri, in întreaga țară, întîlnirile dintre 
alegători și candidații Frontului Democrației și Unității 
Socialiste — preludiu al apropiatului scrutin care va 
defini noii deputați în consiliile municipale, ale sectoa
relor Capitalei, orășenești și comunale. Aceste manifes
tări, departe de a fi o simplă etapă, de rutină, a tehnicii 
electorale, au constituit un semnificativ moment politic, 
o expresie vie a profundului democratism ce guvernează 
întreaga viață politică și economico-socială a țării.

însuși conținutul dezbaterilor, la care au participat, în 
aceste zile, sute de mii de cetățeni din toate circum
scripțiile electorale, dimensionează amplitudinea și pro
funzimea acestui democratism. Bogatul bilanț cu care țara 
se prezintă la apropiatele alegeri - expus în Apelul Fron
tului Democrației și Unității Socialiste — își află concre
tizare în fiecare localitate, in fiecare circumscripție, în 
munca și viața fiecărui cetățean. Iar evocîndu-le, alegă
torii au vorbit de drumul propriei lor fapte, adunată in 
marea faptă a țării. Ei au subliniat ferma hotărîre de 
a acționa neabătut pentru înfăptuirea obiectivelor Pro
gramului partidului, ale Congresului al Xlll-lea al Parti
dului Comunist Român, materializate în sarcinile actua
lului cincinal. Dezbaterile au reliefat cu putere legătura 
dialectică, nemijlocită dintre dezvoltarea întregii țări și 
a fiecărei localități, faptul că de munca unită a între
gului popor, a tuturor fiilor patriei, fără deosebire de 
naționalitate depind înflorirea multilaterală a țării, creș
terea bunăstării tuturor cetățenilor României socialiste.

Propunerile formulate de cetățeni cu prilejul acestor 
dezbateri democratice au cuprins o vastă arie de pro

bleme : de la creșterea rolului laturilor intensive, calita
tive ale întregii activități economico-sâciale la ampla
sarea noilor edificii in localitățile lor, la valorificarea su
perioară a resurselor locale, materiale și umane, lâ mâi 
buna gospodărire și înfrumusețare a localităților. Iar cele 
mai multe propuneri au fost însoțite de soluții concrete, 
eficiente pentru realizarea lor, cu participarea nemij
locită a tuturor cetățenilor, lată de ce consiliile locale 
ale F.D.U.S. au datoria de a analiza cu minuțiozitate, 
cu maximă răspundere toate propunerile, sugestiile și ini
țiativele formulate cu prilejul întîlnirilor dintre alegători 
și candidați, așezîndu-le la baza programelor de activi
tate ale consiliilor populare in legislatura ce urmează. 
Unele dintre acestea pot fi materializate pe loc sau în 
viitorul imediat apropiat, altele,. ce privesc domenii mai 
complexe - în perspectivă. Dar valoarea lor inestimabilă 
constă in faptul că ele exprimă deopotrivă necesități 
ale dezvoltării localităților patriei, precum și hotărirea 
cetățenilor de a le înfăptui prin contribuția lor directă, 
ca o secvență a unui proces continuu de adîncire și 
perfecționare a sistemului democrației noastre socialiste.

Deși bilanțul acestor întruniri se află încă la început, 
o concluzie se desprinde cu claritate : ele au ilustrat 
elocvent indestructibila unitate a întregului popor in jurul 
partidului, al secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușeșcu. Unitate în gînd și faptă. Planurile 
partidului de dezvoltare a tuturor localităților, a întregii 
țări sînt planuri de muncă ale întregului popor! lată 
adevărul exprimat cu putere și cu prilejul întrunirilor 
electorale.

J DIN ALBUMUL J
i ÎMPLINIRILOR SOCIALISTE i 

j de la o legislatură la alta j 
i Noua tinerețe a unei străvechi așezări !

Repere sucevene

In pagina a lll-a : Relatări de la corespondenții noștri din județele 
Argeș, Sibiu și Mehedinți

1 Din orice parte ar veni, călătorul 
i ce trece azi prin Piatra Neamț, 

tinărul municipiu peste a cărui 
ț bimilenară istorie înfloresc realiză- 
I rile prezentului, armoniile si splen- 
" dorile sale urbanistice, intră neapă- 
l rat prin... centru. Adică, prin- 
! tr-unul din numeroasele cartiere 
j noi ridicate aici in anii din urmă 
l in locul vechilor periferii prăfuite, 
’ ce se identificau, de fapt, cu întreg 
» orașul.
< In doar două decenii. 95 la sută 
ț din casele — insalubre — de altă 
i dată au lăsat locul noilor blocuri 
J moderne. însumind aproape 34 009 
ț de apartamente pentru tot atitea 
i familii. Alte noi locuințe, multe 
t aflate acum în construcție, ce vor 
i fi date în folosință in anii legisla- 
! turii pentru care vom vota la 15 
\ noiembrie, vor face ca, practic, toți. 
1 locuitorii acestui puternic centru 
' muncitoresc să dispună de condiții 
i de confort ridicat, de toate utilită

țile unui trai civilizat, demn de > 
aspirațiile orînduirii pe care o \ 
trăim și edificăm. ,

Astfel de prestigioase realizări ț 
sociale, rod al muncii neobosite i 
a poporului sub ' infeleapta condu-' 
cere a partidului, sînt astăzi temei ț 
de mlndrie și recunoștință in toate 1 
orașele, în toate localitățile pa- 1 
triei. Cu cele mai bine de 300 000 de i 
apartamente date in folosință in cei ’ 
doi ani Și jumătate ai legislaturii ț 
actuale, numărul apartamentelor, i 
construite în întreaga tară după cel' 
de-al IX-lea Congres al partidului i 
a ajuns la peste 3.3 milioane, de ’ 
șase ori mai multe decit in prece- ț 
dentele două decenii. O uriașă t 
avuție națională menită să asigure I 
condiții tot mai bune de locuit, de i 
viată oamenilor muncii, tuturor J 
cetăfenilor tării, dovadă dintre cele ț 
mai grăitoare a umanismului ce i 
caracterizează politica partidului. ’ 
(Ion Marin). Foto : S. Cristian ț

Am fost la Suceava 
în zilele acestui sUr
sit de toamnă. Nespe
rat. dar întotdeauna 
așteptat, soareie iz
bucnise. de miere, pe 
cimpuri, pînă către 
pădurile din nord. 
Griul dovedea, verde, 
că. încolțise ; fagii si 
cireșii sălbatici smăl
țau cu roșu pădurile 
grele de brad de la 
poala Rarăului si 
Giumalăului. in ținu
tul Domelor si al 
Cimpulungului. la Sti- 
nisoara, pe unde iși 
închipui Sadoveanu 
„Baltagul", si la Mă
linii lui Labis, in spa
țiul acesta de blindețe 
multicoloră, ceea ce e 
azi Suceava, inegala
bila in frumos și echi
libru Suceava, se con
tura ferm și cu pro
vocarea adine ă pe care 
numai adevărata fru
musețe o adresează 
sufletului. Am mers 
pe firul șoselelor stră
juite de plopi fal
nici. către Rădăuți. La 
capătul acestui drum, 
început in Suceava 
cea nouă, păstrătoare 
a spiritului locului, 
prin grija unor edili 
inspirați, se află Putna 
lui Stefan cel Mare. 
Jntr-o sală de cămin 
cultural, prin a cărei 
usă deschisă se ve
deau picioarele mun
ților și pătrundea zvon 
de tăietori de pădu
re. topit în liniștea 
mare, fundamentală pe 
care o au toate locu
rile purtind în, ele 
profunde vibrații de 
istorie, ne-am intil- 
nit cu un public pen
tru care literatura este 
parte din gîndul cel 
de toate zilele ; erau

aceiași oameni care au 
Jăcut din Putna zile
lor noastre o vatră de 
modernitate și civili
zație. unde evocarea 
istorică si semnul de 
glorie al trecutului 
sint aureolate de un 
prezent demn si dove
ditor că prima probă 
de cinstire a celor ce 
au fost este să fim 
noi înșine cit mai buni 
gospodari ai timpului 
nostru.

Am străbătut sosele 
printre plopi pirami
dali. Plopii, cei văzuti

ÎNSEMNĂRI
de Rebreanu, umblînd 
cindva de la Fălticeni 
la Suceava, cei salutați 
de lorga ; plopii, cel 
ce țin stavilă vintu- 
rilor de spaimă ale 
iernii de stepă, cei ce 
delimitează nu numai 
un spațiu de altul, ei 
leagă intre ele spații 
istorice, într-o făptu
ră de rezistentă in fața 
timpului cel trecător 
si adesea pindind cu 
înșelăciunea unei ega
lizări in efemer si 
improvizat ; plopii, cei 
dind mărturie despre 
ginduri si munci din- 
tr-o vreme nu depăr
tată nouă, prim semn 
că noul gest de gos
podărire a unei lumi 
incepea astfel, plan- 
tind un arbore să tini 
de umbră călătorului, 
să sprijine, pe atit de 
puținul pământ trebui
tor rădăcinilor sale, 
cimpul cel mare : plo
pii. reper că senti
mentul timpului a re
zistat chiar st in clipe 
de ignorare a simplu

lui adevăr că e dat să 
dăinuie numai faptei 
care răspunde nevoi
lor vremii. Legate in
tre ele de sosele for
tificate de armătura 
plopilor. orașele si 
satele de pe dulcile 
ținuturi ale Sucevei 
alcătuiesc parcă un 
sistem unic de inteli
gență povestind in lu
mina de alamă a 
toamnei despre ade
văratul gospodar care 
sădește arbori. nu-i 
retează.

De altfel, acest sis
tem nervos vegetal, 
trasat de arbori in pli
nă putere, ori tineri 
abia,^ către maturitate 
leagă, in orașele ju
dețului Suceava, car
tier de cartier, dă oa
menilor un orizont 
vegetal de natură vie, 
dă locurilor o dimen
siune de spațiu uman 
favorabil umanului. 
Sigur, aceștia sint ter
meni ai unei priviri de 
departe, dar armonia 
care se țese in aer aici 
din totul e alcătuită : 
cimpul cu semnele co
pacilor, satele adunate 
in umbra colinelor, 
orașele desenate in 
alb, prin care trec flu
xurile vegetale.

Un loc pe care l-ai 
iubit cindva iți re
naște in amintire, cald 
și statornic, prin cum 
a izbutit să rămină el 
insusi. ca si prin în
sușirea de a-si desfă
șura volutele fără rup
turi și bruscări. Regă
sesc in finutul Sucevei 
entuziasmele clădite

Platon PARDAU
(Continuare 
in pag. a IlI-a)
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ÎN ÎNTÎMPINAREA CONFERINȚEI NAȚIONALE A PARTIDULUI 

REDUCEREA CONSUMULUI DE METAL - 
sarcină economică de maximă importanță

Raportul comunist - în spiritul 
răspunderii și exigenței partinice

(Urmare din pag. I)
de aproape 100 tone oțel superior. 
Termenul de punere în funcțiune a 
fost însă ,.transferat“ din trimestrul 
II în trimestrul IV. dar nici în pre
zent nu există certitudinea că el va 
fi respectat. Cauza : neasigurarea 
unor mașini, utilaje și echipamente 
tehnologice. Concret, unele utilaje 
sînt contractate cu termene de li
vrare necorespunzătoare, iar la al
tele nici măcar nu au fost stabiliți 
furnizorii. Este o problemă la care 
ne-am mai referit în coloanele zia
rului nostru (vezi „Scînteia" din 30 
septembrie 1987), însă rezolvările de 
fond întirzie.

în această situație am pus firesc

ÎNTREPRINDEREA DE UTILAJ PETROLIER „1 MAI“

DIN PLOIEȘTI

Măsuri necesare pentru întărirea 
disciplinei de producție

Judecind după rezultatele globale, 
se poate afirma că specialiștii între
prinderii de utilaj petrolier „1 Mai“ 
din Ploiești. în colaborare cu cerce
tătorii' și proiectanții din cadrul In
stitutului de cercetare și proiectare 
utilaj petrolier Ploiești, au acordat 
atenția cuvenită reducerii consumu
lui de metal. Astfel, in trei trimes
tre din acest an, față de prevederi 
s-a înregistrat o economie totală do 
metal de peste 900 tone. în ce mă
sură această economie reflectă posi
bilitățile concrete ale unității 7 ..Este 
încă departe de ceea ce puteam să 
realizăm" — afirmă directorul teh
nic cu pregătirea fabricației, ing. 
Victor Lambrescu. într-adevăr. la u- 
nele produse, cum ar fi laminatele

LA EXECUTAREA ARĂTURILOR
— bună organizare^ răspundere pentru

calitatea lucrărilor

ialomița; Mai mult sprijin pentru 
încheierea lucrărilor la termenul stabilit

Executarea arăturilor adînci de 
îoamnă in unitățile agricole din ju- 
iețul Ialomița se află în plină des
fășurare. încă la sfîrșitul săptămî- 
tii trecute, marea majoritate a su
prafețelor erau eliberate de coceni, 
zreji de soia și de alte resturi ve- 
tetale, existînd de-acum asigurat un 
arg front de lucru.
Potrivit programului stabilit de co- . 

nandamentul județean pentru agri- 
:ultură, executarea ogoarelor de 
;oamnă trebuia finalizată cel tîrziu pe 
lata de 15 noiembrie. Acest pro
gram, care prevede cu exactitate nu- 
nărul tractoarelor care să lucreze în 
chimburi prelungite sau în două 
schimburi. riscă să nu fie îndeplinit. 
Ritmurile înregistrate pinâ acum sînt 
leparte de viteza zilnică planificată, 
le 8 700 hectare, iar restanțele s-au 
ot adunat și se mai adună. Față de 
iproape 166 000 hectare, care trebuiau 
erate pină la 8 noiembrie, lucrarea 
i-a realizat pe mai puțin de jumă- 
ate. De unde provine nerealizarea 
•rogramului stabilit ? Desigur, exis- 
ă și unele deficiențe de ordin or- 
țanizatoric. mai continuă să se în
registreze și cazuri de indisciplină 
lin partea mecanizatorilor. Dar tre- 
>uie spus că principala cauză a 
icestor mari restanțe la arat (ine de 
nodul defectuos în care s-a făcut și 
:ontinuă să se facă aprovizionarea 
:u motorină. De mai bine de 20 de 
iile, din cantitățile de motorină re- 
•artizată pentru ogoare de toamnă, 
iu s-a primit în nici o zi mai mult 
Ie 60 la sută din necesar. Tova
rășul Alexandru Ralcu, directorul 
■.rustului S.M.A., ne spune : „Față 
Ie cota repartizată pentru unitățile 
5.M.A. de 170 tone pe zi, pentru a 
ncheia arăturile la termenul stabi- 
,it, pe data de 31 octombrie, nu s-a 
>rimit nimic ; pe data de 1 XI și 
2 XI — doar cîte 70 tone ; pe 3 
XI — 84 tone : pe 5 XI — 77 tone; 
5 XI — 67 tone ; 7 XI — 81 tone ; 
1 XI — 63 tone, iar ieri, pînă la 
ara 12. nu sosise încă în județ nici 
.in litru din motorina destinată exe- 
rutării ogoarelor de toamnă".

Am verificat în mai multe unități 
Iacă motorina (atît cit a fost primită) 
iu a fost folosită la alte lucrări, 
ie-am convins că nu. Argumentul îl 
•feră suprafețele arate, care cores- 
>und cantităților de motorină nor- 
nate pentru această lucrare. în con- 
jilul agroindustrial Cocora. unde 
înt de executat ogoare adinei de 
oamnă pe 12 211 hectare, pină în 
eara zilei de 4 noiembrie lucrarea 
>-a realizat doar pe 30 Ia sută din 
luprafață, față de 63 la sută, cum 
•revedea programul stabilit si însu- 
;it de fiecare unitate. Cu 31,6 litri 
le motorină se executa arătura adîn- 
:ă pe un hectar, la 30 centimetri, 
•lugul fiind perfect reglat și echipat 
:u scormonitor și grapă cu colți. Ca- 
itatea arăturii este foarte bună și 
oate rădăcinile de porumb și floa- 
ea-soarelui sînt încorporate în sol.

Directorul S.M.A. Cocora. inginerul 
on Morariu. ne-a pus la dispoziție 
ituația la z! a lucrărilor. La nivel de 
5M.A., de la 1 noiembrie, sint pre- 
îiltite pentru executarea ogoarelor 
!00 de tractoare, din care 138 pen- 
ru schimb prelungit și 62 în două 
ichimburi. Față de viteza zilnică pla- 
tificată de 605 hectare, cu această 
torță se pot realiza 750 hectare. Dar 

întrebarea : pentru a se obține efi
ciența prevăzută in programul de 
modernizare s-au căutat alte soluții 
tehnice care să ducă la realiza
rea economiei planificate, de 100 
tone metal in cazul amintit ? Răs
punsul a fost negativ. Ceea ce ne 
face să afirmăm că și într-o unitate 
care se înscrie cu rezultate pozitive 
în domeniul gospodăririi resurselor 
materiale și energetice există loc de 
mai bine. De aici și concluzia că 
forța colectivului întreprinderii de 

. rulmenți din Alexandria, capacitatea 
creatoare a muncitorilor și specia
liștilor de aici se cer mai bine va
lorificate pentru gospodărirea judi
cioasă a metalului, pentru creșterea 
în continuare a eficienței economice.

finite din oțel, se înregistrează — în 
perioada care a trecut de la începu
tul anului — un consum suplimentar 
de 1 085,3 tone. în condițiile in care 
planul la producția-marfă este nein- 
deplinit cu aproape 270 milioane lei".

Să pornim pe firul ..rezervelor" 
nevalorificate de economisire a me
talului. într-un memoriu justifica
tiv întocmit de grupa de urmărire a 
normelor de consum sint inserate 
cîteva dintre cauzele consumului de 
laminate peste nivelul prevăzut. De 
exemplu, din lipsa țagleior de oțel, 
fusurile de la capetele hidraulice, 
tijele și axele de la macaralele-cîr- 
lig și axele geamblacurilor s-au exe
cutat din lingouri de oțel la presa 
de 1 600 tone-forță cu mari pierderi 
de material. De asemenea, pe baza 

în primele patru zile din luna 
noiembrie viteza nu a depășit 300 
hectare. Deși pentru 38 tractoare 
este asigurat schimbul doi. alcă
tuit din combineri și mecanici de 
atelier, care cunosc bine meseria 
de mecanizator, aceștia nu au tras 
pînă acum nici o brazdă. De 
ce ? Față de 18 tone motorină pen
tru 24 de ore, S.M.A. Cocora nu a 
primit în nici o zi mai mult de 9,5 
tone. Pentru a realiza totuși un flux 
pe durata întregii zile, mai bine-zis 
a unui schimb prelungit, în fieca
re unitate s-au organizat formațiile 
în funcție de cantitatea de motori
nă. In aceste condiții, pe data de 4 
noiembrie, de exemplu, din cele 200 
tractoare repartizate pentru ogoare, 
doar 102 erau in brazdă.

în cimp am putut urmări, la fața 
locului, ce înseamnă organizarea ri
guroasă a acestei activități. La 
C.A.P. Grindu, cele 22 tractoare a- 
flate la arat erau împărțite în două 
grupe. Dar și aici lucrările erau ră
mase în urmă. Din cele 3 000 hec
tare prevăzute cu culturi de primă
vară, pe 4 noiembrie erau arate doar 
960. De ce atît de puțin ? Răspunsul 
primit a fost edificator : „Deși a- 
vem forță să arăm în 24 de ore pes
te 150 hectare, din lipsa motorinei 
nu putem realiza mai mult de 75—80 
hectare". Iar asemenea dialoguri am 
mai avut și la cooperativele agrico
le din Cocora, Rovine, Colelia, Re- 
viga, Munteni-Buzău și Balaciu, unde 
mecanizatorii și specialiștii fac mari 
eforturi pentru a fructifica din plin 
aceste condiții ideale pentru execu
tarea ogoarelor.

Tovarășul Alexandru Raicu, direc
torul trustului S.M.A. Ialomița, con
cretiza : „Avem create toate condi
țiile pentru a executa ogoare de cea 
mai bună calitate și să-i dăm ast
fel posibilitatea pămîntului să se o- 
dihnească. Mecanizatorii dau dovadă 
de responsabilitate, de conștiință pro
fesională. Efectiv, rar se mai poa
te găsi acum un tractor ieșit din 
brazdă fără rost, cum se întimpla 
altădată. Lipsa de ritmicitate în a- 
provizionarea cu carburanți este însă 
o barieră pe care nu avem cum s-o 
ocolim. Consider că Ministerul Agri
culturii și Ministerul Petrolului tre
buie să se pună de acord, pentru 
ca noi să primim cantitățile con
form normelor de consum sta
bilite, astfel îneît să încheiem lu
crările pînă la 15 noiembrie. In pri
vința calității pot spune că de foar
te multi ani cimpul nu ne-a mai 
oferit asemenea condiții".

La cele spuse de directorul trus
tului S.M.A. noi am mai avea de a- 
dăugat doar că este de datoria fac
torilor răspunzători din cele două 
ministere să analizeze cu toată co
rectitudinea situația creată în asi
gurarea carburanților spre a stabili 
urgent acele măsuri care să ducă 
la eliminarea neajunsurilor existen
te. Pentru că. dincolo de unele ex
plicații de natură obiectivă care s-ar 
putea da, nimeni nu are dreptul să 
pună sub semnul incertitudinii rea
lizarea la termenul stabilit a unei 
lucrări socotite decisive pentru pro
ducțiile agricole sporite ale anului 
viitor.

Mihal V1ȘO1U
corespondentul „Scînteii" 

avizelor de înlocuire s-au consu
mat în plus la fabricarea agregate
lor de cimentare 2,4 tone laminate, 
datorită utilizării unor semifabricate 
de dimensiuni mai mari decît cele 
prevăzute în documentație ; la pom
pele de noroi și grupurile-motopom- 
pă consumul de țeavă este mai mare 
decît cel normat, deoarece pentru 
cămășile pompelor, care se execută 
în colaborare cu întreprinderea de 
utilaj chimic Ploiești, nu s-a repar
tizat... nici o cantitate de metal.

Desigur, în analiza efectuată figu
rează și alte cauze, asupra cărora, 
firește, va trebui să reflecteze mai 
mult conducerea întreprinderii. De 
neînțeles este însă faptul că nu se 
scrie nici un cuvînt despre piesele 
rebutate, care în sectoarele calde și 
secțiile de prelucrare mecanică în
sumează 1 831 tone. Să fie oare aces
te pierderi, pentru că rebuturile nu 
sint altceva decit pierderi, prea ne
însemnate pentru a nu fi consemnate 
în bilanțul consumurilor .materiale ?

Dintre sectoarele calde, cele mai 
mari depășiri ale consumurilor se 
înregistrează la turnătoria de oțel. 
Acest sector de producție a cunoscut 
în ultimul timp un amplu proces de 
modernizare. în cadrul căruia s-au 
aplicat o serie de soluții tehnice ori
ginale. Cu toate acestea, activitatea 
nu a cunoscut o îmbunătățire pe 
măsura investiției făcute. Dacă în 
anul 1986 coeficientul de piese rebu
tate rezultate din procesul de fabri
cație a fost mai mare cu 3,1 la sută 
decit cel maxim admis de tehnolo
giile practicate, în 9 luni din acest 
an depășirea a fost de două ori mai 
ridicată. De aici un lanț întreg de 
neajunsuri, între care și depășirea 
consumului planificat în sectorul de 
prelucrări mecanice cu peste 400 tone 
metal.

Șeful serviciului metalurgic, ing. 
Ion Andrei, ne-a prezentat unele 
greutăți cu care se confruntă între
prinderea din cauza calității neco
respunzătoare a cărămizilor refrac
tare, a rășinei furanice și argilei. De 
asemenea, ni s-a vorbit despre 
„unele restanțe" în aplicarea unor

teleorman : Ritmul de lucru trebuie
să crească simțitor

Pină duminică seara, în unitățile 
agricole din județul Teleorman ară
turile adinei pentru însămințările de 
primăvară au fost efectuate pe 93 935 
hectare, ceea ce reprezintă 37 la 
sută din programul stabilit. Prin mă
surile întreprinse la nivelul tuturor 
stațiunilor de mecanizare a agricul
turii pentru mai buna folosire a 
tractoarelor și plugurilor, precum si 
a timpului de lucru. în ultimele zile 
viteza de lucru a crescut, in medie, 
cu peste 1 500 hectare, față de reali
zările din prima parte a săptăminii 
precedente. Lucrările sînt mai avan
sate în unitățile din consiliile agro
industriale Nanov, Orbească, Roșiori 
de Vede. Tătărăștii de Jos și altele, 
unde, de altfel, recoltarea porumbu
lui s-a încheiat mai devreme. Lu
crările se cer însă mult intensificate, 
îndeosebi în consiliile agroindustria
le Purani, Turnu Măgurele. Drăgă- 
nești-Vlașca, Contești, Slobozia-Min- 
dra. Piatra, Smîrdioasa. Adevărul 
este că ritmul arăturilor se menți
ne încă scăzut, aceasta datorită si 
dereglărilor în aprovizionarea cu 
motorină, dar si unor deficiente de 
natură organizatorică.

Dincolo de preocuparea de a grăbi 
viteza de lucru pentru ca acțiunea 
să fie finalizată în cel mai scurt 
timp se cuvine subliniată grija pen
tru calitatea arăturilor. Ne-am con
vins de acest fapt pe terenurile uni
tăților din consiliul agroindustrial 
Nanov. De pildă, la cooperativa 
agricolă de producție „30 Decem
brie" — Alexandria, formațiile de la 
arat lucrau în ritm cu cele de la 
eliberarea terenului, primele avind 
asigurat de acum un larg front de 
lucru. înțelegînd prin front de lucru 
un teren bine curățat de resturi ve
getale, în care tractoarele întorc 
acum, după precipitațiile căzute, 

măsuri tehnice și organizatorice, cu
prinse în programul de modernizare, 
care însă nu explică in totalitate 
marile pierderi ce se mențin la tur
nătoria de oțel. Iată de ce o analiză 
temeinică a acestei situații trebuie 
să pornească de la faptul că aici, se 
manifestă încă indisciplină tehnolo
gică pe fazele de execuție, în mod 
deosebit la formare-asamblare. pre
cum și în conducerea procesului de 
elaborare a șarjelor. De altfel, în 
acest sector se înregistrează cea mai 
mare fluctuație de personal.

Cit privește programul de perfec
ționare a organizării și modernizare 
a proceselor de producție, opinia 
factorilor de răspundere din între
prindere cu care am discutat este că 
măsurile prevăzute „sînt in general 
aplicate" și că „pînă la sfîrșitul anu
lui programul respectiv va fi inte
gral îndeplinit". Este un punct de 
vedere. Faptele arată însă că în 9 
luni din acest ân, prin aplicarea mă
surilor stabilite — comparativ cu si
tuația anterioară — s-a obținut o e- 
conomie de numai 1 500 tone metal, 
față de 4 700 tone cit era planificat. 
O rămînere în urmă greu de recupe
rat, cu atît mai mult cu cit măsu
rile nu sînt urmărite perseverent și 
nu există o oglindă clară a ceea ce 
s-a aplicat, a efectelor economice 
obținute. A trebuit să încercăm re
constituirea unei evidențe mai vechi 
pentru a afla că. din 351 măsuri sca
dente pe acest an, 86 vizează și re
ducerea consumului de metal. Dar 
nu am putut afla cu certitudine cîte 
din acestea s-au aplicat la termenele 
stabilite și ce efect economic s-a ob
ținut în practică. Or. fără o evidență 
strictă, răspunderea pentru înfăp
tuirea măsurilor, cum se știe, se 
poate dilua.

Sînt numai cîteva aspecte pe care 
le supunem atenției consiliului oa
menilor muncii, dator să facă o ana
liză detaliată asupra tuturor cauze
lor care au dus la depășirea con
sumului de metal, să asigure aplica
rea în toate sectoarele a măsurilor 
stabilite pentru eliminarea oricărei 
forme de risipă.

brazde adînci ce se revarsă în urma 
plugurilor. Dacă aici, ca și la cele 
două cooperative agricole de produc
ție din comuna Țigănești, arăturile 
se află în stadiu final, lucrările sînt 
mult întirziate la C.A.P. Poroschia. 
„Am luat măsuri de sprijinire cu 
forțe mecanice a acestei unități — 
ne spune inginerul-șef al S.M.A. Na
nov, Marin Zamfir. Aif fost depla
sate aici din cooperativele agricole 
vecine tractoare cu pluguri, precum 
și utilaje pentru eliberarea terenu
rilor de resturile vegetale. în săptă- 
mina aceasta, prin sporirea numă
rului tractoarelor repartizate la arat 
cu încă 40, prin organizarea acti
vității în schimburi prelungite de 
14—16 ore, vom intensifica ritmul de 
lucru, pentru a finaliza arăturile pe 
toate suprafețele".

Eliberarea terenurilor de coceni 
spre a se asigura frontul de lucru 
tractoarelor repartizate la arat tre
buie impulsionată în multe coope
rative agricole de producție, cum 
sînt cele din Salcia, Băduleasa. Se- 
garcea-Vale, Seaca, Pietroșani, Beiu, 
Ștorobăneasa. Zimnicea. Măgura etc.. 
prin ampla mobilizare a locuitorilor 
satelor, prin mai buna folosire a 
mijloacelor mecanice și a atelajelor. 
„Pe măsura finalizării altor lucrări 
din cimp. ne spunea inginerul Con
stantin Vatau. directorul Trustului 
județean S.M.A., s-a creat posibili
tatea suplimentării forței mecanice 
repartizate la arat cu tractoarele de
venite disponibile. In vederea reali
zării în zilele următoare a unui ritm 
zilnic de circa 10 000 hectare arate, 
pentru a nu se depăși cu mult pe
rioada stabilită, se impune asigu
rarea cantităților de motorină nece
sare".

Stan ȘTEFAN
corespondentul „Scînteii"

Obligativitatea tuturor comuniști
lor de a raporta periodic in fața or
ganului sau organizației de partid 
din care fac parte despre felul in 
care iși îndeplinesc sarcinile și răs
punderile încredințate constituie — 
după cum este cunoscut — o nouă 
prevedere introdusă în Statutul parti
dului la Congresul al XIII-lea al 
P.C.R. Raportul individual asupra 
modului în care membrii de partid 
își îndeplinesc sarcinile și atribuțiile 
încredințate este o măsură de mare 
valoare politică și educativă, meni
tă să conducă la întărirea spiritului 
de răspundere și a exigenței 
comuniste — cerințe majore sub
liniate pregnant de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU la recenta 
plenară a Comitetului Central : 
„Trebuie să ridicăm spiritul de răs
pundere, spiritul revoluționar al 
partidului, al activului de partid și 
de stat, al tuturor oamenilor mun
cii. Problemele noi, complexe, care 
se pun în fața noastră, cer un spirit 
nou de muncă, un spirit de discinli^ 
nă și de ordine, o mare răspundere 
revoluționară pentru a putea să asi
gurăm mersul ferm inainte spre co
munism, întărirea continuă a patriei, 
a independenței și suveranității sale".

în spiritul exigențelor formulate 
de secretarul general al partidului, 
am întreprins o investigație în mu
nicipiul Bacău în legătură cu modul 
în care comitetul municipal de 
partid, organele și organizațiile de 
partid se preocupă de înfăptuirea a- 
cestei importante prevederi statuta
re, in contextul îndeplinirii sarcinilor 
actuale și de perspectivă care stau 
în fața acestui puternic centru eco
nomic și social al țării.

Toată atenția 
bunei pregătiri a acțiunii, 

conținutului său profund
— Raportul comunist asupra înde

plinirii sarcinilor și atribuțiilor a 
devenit o practică curentă în activi
tatea Comitetului municipal de 
partid Bacău, a comitetelor de partid 
din toate sectoarele de activitate, a 
tuturor organizațiilor de bază, ne re
latează tovarășa Ana Nedeicu, secre
tar cu problemele muncii organiza
torice al comitetului municipal de 
partid. Din experiența muncii noas
tre, reușita acestei acțiuni, rezulta
tele ei concrete depind în primul 
rînd de buna ei organizare și pre
gătire. Planificarea din timp a sus
ținerii rapoartelor duce realmente la 
activizarea membrilor de partid, le 
dă posibilitatea analizării și evaluă
rii propriei lor activități, le creează 
răgazul de a se consulta cu membrii 
biroului și cu alți comuniști pentru 
a-și clarifica unele nelămuriri, pre
cum și de a îndeplini anumite 
sarcini insuficient finalizate. Tot
odată. la rîndul lor. membrii or
ganului de partid în fața căruia se 
raportează se pregătesc din timp 
pentru a: cunoaște cit mai bine com
portarea celor în cauză. Acest lucru 
este deosebit de important in cazul 
cadrelor cu munci de răspundere, al 
căror Raport este bine să fie prece
dat de’ analiza temeinică a dome
niilor în care respectivii tovarăși își 
desfășoară activitatea, pentru ca in
tervențiile să poată fi cit mai sub
stanțiale și Ia obiect.

— V-am ruga să ne prezentați 
citeva aprecieri concrete, pe baza 
celor constatate in organizațiile de 
partid, asupra modului în care co
mitetul municipal de partid asigură 
buna desfășurare a muncii in acest 
domeniu.

— Cu prilejul instruirii secretari
lor comitetelor de partid și ai or
ganizațiilor de bază, a celorlalte ca
dre de partid, am insistat și asupra 
luării tuturor măsurilor pentru în
deplinirea exemplară a acestei im
portante prevederi statutare. Perio
dic. analizăm cum se desfășoară ac
țiunea in cadrul municipiului, inter
venind acolo ur.de este necesar sau 
organizînd transmiterea experienței 
pozitive. Organizațiile de partid din 
numeroase unități, cum sînt între
prinderea de mașini-unelte. Combi
natul de celuloză și hîrtie „Letea", 
întreprinderea mecanică, întreprin
derea de postav și altele, pun accen
tul pe asigurarea unui conținut cit 
mai bogat al acestei activități, îngri- 
jindu-se ca ea să se desfășoare în
tr-un spirit analitic și să aibă drept 
finalitate îmbunătățirea substanțială 
a muncii. Acolo unde s-au manifes
tat tendințe de superficialitate și 
formalism, așa cum a fost cazul în 
unele organizații de partid de la 
Combinatul pentru prelucrarea lem
nului, întreprinderea de încălțămin
te, cooperativa „Arta croitorilor" și 
altele, am acționat energic pentru 
îndreptarea lucrurilor. Milităm ca

Trafic intens 
pe Canalul Dunăre 
- Marea Neagră 
în perioada ce a trecut din a- 

cest an, prin ' Canalul Dunăre — 
Marea Neagră au trecut 10180 de 
unități navale : barje in convoaie, 
șalande, remorchere, nave de pa- 
sagerȚ și alte tipuri de ambarca
țiuni, ceea ce reprezintă o creș
tere de 10 la suta față de aceeași 
perioadă a anului trecut.

De altfel, de la an la an ca
nalul a cunoscut un trafic tot mai 
intens, fapt ce relevă importanța pe 
care o are acest nou drum de ape 
pentru economia noastră națio
nală, ca și pentru alți beneficiari 
de peste hotare care optează pen
tru această rută, mai scurtă cu 
400 Ițm față de drumul „clasic".

Spre exemplu, în primele 10 luni 
ale anului cantitatea de fosfați 
transportată spre Iugoslavia, după 
transbordarea lor in portul Con
stanța, din nave maritime specia
lizate în convoaie de barje, s-a ri
dicat la 2,5 milioane tone, iar cea 
de minereu de fier destinat com
binatelor siderurgice de la Galați 
și Călărași a atins 2,2 milioane 
tone.

Zilnic, pe apele canalului sint 
transportate numeroase alte cate
gorii de mărfuri și produse mine
rale : ciment, cereale, anrocamen- 
te, materiale de construcție etc., 
asigurindu-se, totodată, o funcțio
nare operativă, ireproșabilă a eclu
zelor și deplina siguranță a navi
gației prin canal.

(Agerpres) 

peste tot în cuprinsul municipiului 
activitatea de raportare de către co
muniști asupra activității proprii in 
adunări generale, ședințe de birou, 
plenare să constituie un prilej de 
temeinică analiză și autoanaliză a 
muncii, de desprindere a cît mai 
multor învățăminte, de punere în evi
dență și valorificare a unor im
portante propuneri — astfel încit să 
se asigure. în toate domeniile. în
deplinirea exemplară a* tuturor sar
cinilor.

Principalul argument 
— faptele

Sculerul-matrițer Costică Buricatu 
este un om de înaltă calificare, un 
adevărat „maestru" la întreprinderea 
de mașini-unelte Bacău, una din im
portantele unități constructoare de 
mașini din țara noastră. Toate pro
dusele noi, de mare tehnicitate, fa
bricate aici — multe dintre ele in 
premieră pe întreaga economie națio
nală — au căpătat mai întii configu
rație sub mîinile lui, sub formă de 
machete. Machete funcționale, semi- 
funcționale sau simple pentru avi
zarea, la diverse foruri, a proiecte-

VIAȚA DE PARTID

ÎN MUNICIPIUL 
BACĂU

lor elaborate de colective formațe 
din specialiști din producție, cer
cetare științifică și învățămînt. Ma
chete pentru marile tîrguri și ex
poziții internaționale, unde produ
sele băcăuane duc mesajul forței de 
creație, al inventivității românești. 
Și — in afară de machete — piese 
de mare finețe pentru componente
le cele mai sensibile ale mașinilor- 
unelte, cum ar fi arcurile telescopi
ce de la una dintre cele mai noi 
și mai importante realizări ale uzi
nei : linia automată flexibilă pen
tru prelucrarea metalelor.

Acestea au fost primele „argu
mente" cu care comunistul Costică 
Buricatu s-a prezentat de curind 
în fața organizației de partid, cînd 
a raportat asupra activității sale. 
Primele, dar nu singurele. Despre 
alte aspecte ale raportului său co
munist ne vorbește el însuși :

— încă de la începutul anului 
m-am ocupat — îndeplinind o sar
cină trasată de către biroul orga
nizației de bază — de schimbarea, 
de împrospătarea propagandei vi
zuale din secția noastră de sculărie 
și din întreaga întreprindere. O 
altă preocupare constantă a fost 
colaborarea mea la gazeta de pe
rete cu articole legate de sarcinile 
noastre de zi cu zi din producție, 
unde trebuie să depunem serioase 
eforturi pentru a lichida neajunsu
rile și rămînerile in urmă. îndepli
nind o altă sarcină care mi-a fost 
încredințată, m-am ocupat de pre
gătirea uneia dintre . colegele noas
tre, sculărița Elena Drugă, pentru a 
fi primită în rîndurile membrilor 
de partid. Am stat în multe rinduri 
de vorbă cu ea. am îndrumat-o să 
participe la învățămîntul de partid, 
la diferite activități ale organizației 
noastre, i-am dat să studieze Sta
tutul P.C.R., precum și alte docu
mente de partid. Ziua în care a fost 
primită în rîndurile partidului a 
fost și pentru mine o zi de mare 
bucurie. Desigur, cu prilejul rapor
tului pe care l-am prezentat, mi-am 
dat încă o dată seama că atît eu 
cît și tovarășii mei de muncă mai 
avem multe de făcut pentru a fi la 
înălțimea sarcinilor. Tocmai de a- 
ceea, m-am angajat ca pină la mij
locul lunii noiembrie in întimpi- 
narea Conferinței Naționale a parti
dului. să organizez în.tr-un mod nou 
„Vitrina calității", pentru a o face 
mai atrăgătoare, mai expresivă, mai 
eficientă pentru munca noastră.

Se cuvine să menționăm că, în 
această organizație de bază, acțiu
nea de prezentare a raportului co
munist este mult înlesnită de prac
tica biroului de a avea pentru fie

CURĂ BALNEARĂ Șl ODIHNĂ 
ÎN STAȚIUNILE MONTANE

Medicii recomandă, pentru a- 
ceastă perioadă, un concediu re
confortant într-o stațiune balnea
ră. Factorii naturali de cură exis- 
tenți în stațiuni se folosesc, într-o 
multitudine de afecțiuni, cu rezul
tate 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, 

care membru de partid un caiet de 
sarcini în care sînt înscrise înda
toririle ce-i revin, cu termene pre
cise de îndeplinire și de raportare, 
urțnărindu-se evoluția în timp a 
muncii comuniștilor și constituin- 
du-se, prin aceasta, intr-o adevăra
tă oglindă a activității lor. în acest 
fel, prin fapte, membrii de partid 
raportează permanent asupra mun
cii lor.

Sensurile profunde 
ale analizei 

și ale recomandărilor
Ne întîlnim cu două muncitoare 

de la întreprinderea de confecții 
Bacău, care au raportat de curind 
în fața birourilor organizațiilor de 
bază din care fac parte. Cunoscînd 
dinainte tema discuției noastre, 
amîndouă au venit cu niște fișe al 
căror conținut îl reproducem :

Margateza Mojzi, modelier-con- 
fecționer, secretar adjunct cu pro
blemele muncii organizatorice în 
organizația de bază nr. 20 ; mă ocup 
de elaborarea documentației teh
nice și întocmirea tiparelor — „ope- 
rație-cheie" de care depind calitatea 
produselor și încadrarea în consu
murile materiale.

Aspecte analizate : felul în care 
se pregătesc ședințele de birou și 
adunările generale, cum sînt întoc
mite materialele de analiză ale bi
roului, cum este alcătuită sinteza 
discuțiilor individuale și sarcinile 
ce-mi revin pentru înfăptuirea pro
punerilor reieșite, cum mă achit de 
îndatorirea de a mă ocupa în spe
cial de producția pentru anumite 
firme din străinătate, problemele 
concrete ridicate de întocmirea ti
parelor și aplicarea lor, cum m-am 
ocupat de tinerele muncitoare. Mar- 
cela Uieș, Mariana Huian și Monica 
Zaharia, cum îmi desfășor viața de 
familie, cum îmi cresc și îmi educ 
copiii.

Recomandări făcute de birou și de 
tovarășii Florin Andrieș, Lina Be- 
jan și Clemansa Pădure ; ca secre
tar adjunct al biroului să mobilizez 
mai prompt toți membrii de partid 
la diverse activități, îndeosebi la 
cele legate de întărirea climatului 
de ordine și disciplină, să mă în
grijesc ca tiparele să fie mai co
recte, de o precizie mai mare. în
deosebi la seria zero, să urmăresc 
modul în care acestea se aplică în 
producție, asigurînd și calitatea șl 
economicitatea, să fiu mai exigen
tă atît față de mine, cît și față de 
cei împreună cu care muiicesc.

Veronica Enășel, muncitoare con- 
fecționeră, organizația de bază nr. 
21, atelierul de creație și proiectare 
tehnologică ; fac parte din colecti
vul de agitatori al organizației.

Aspecte analizate : cum mă pre
ocup de .îndeplinirea unor sarcini 
încredințate de biroul organizației 
de bază — pregătirea informărilor 
politice pentru adunările generale, 
realizarea abonamentelor la ziare și 
reviste, introducerea în procesul 
tehnologic a noilor metode de con
fecționare în vederea reducerii efor
tului fizic prin mecanizarea opera
țiilor, ridicarea nivelului profesio
nal și politic al muncitoarei Cor
nelia Apostol și pregătirea ei pen
tru a fi primită în rîndurile parti
dului.

Recomandări făcute de birou și de 
tovarășele Emilia Irofte și Valen
tina Hanu : să fiu măi activă și 
mai combativă în munca de agita
ție și propagandă, la introducerea 
noilor modele de confecții, îndeosebi 
a celor pentru export, să echilibrez 
mai bine fazele de operații în ve
derea sporirii randamentelor, să lu
crez mai îndeaproape cu oamenii, 
atît în activitatea profesională cît 
și în cea politică.

Am transcris ca atare fișele în
tocmite de cele două muncitoare cu 
prilejul raportului comunist deoare
ce conținutul lor ilustrează cel mal 
bine sensurile profunde ale analizei 
și ale recomandărilor, ale întregii 
acestei acțiuni de mare însemhă- 
tate pentru munca și viața comu
niștilor, pentru perfecționarea ne
contenită a activității de partid.

Gh. ATANASIU 
Gh. BALTĂ

Pucioasa, Băile Herculane, Căli- 
mănești, Căciulata, Geoagiu-Băi.

în această perioadă se beneficia
ză de următoarele avantaje : ta
rife reduse la cazare și masă, ple
care 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 sută a costului călătoriei 
dus-intors cu trenul.

ur.de
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LA 15 Ml - ALEGERILE DE OEPUIMI IN CONSILIILE POPRLARE TELEGRAMA

Întîlnirile dintre alegători și candidațiArgumente edificatoare ale democrațieisocialiste, revoluționare
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu- • 
blicii Socialiste România, a primit o 
telegramă de răspuns din partea pri
mului ministru al Republicii Arabe 
Egipt, Atef Mohamed Naguib Sedki, 
prin care ii adresează sincere mul
țumiri pentru felicitările transmise 
cu prilejul reconfirmării sale in 
funcție, multă sănătate și fericire.. 
Totodată, este exprimată convin
gerea că relațiile de prietenie și 
cooperare dintre România și Egipt 
vor cunoaște o dezvoltare continuă, 
în interesul reciproc al popoarelor 
celor două țări.

Cu oamenii noului oraș,
pentru noii oameni ai orașului"

Ca oraș, Costeștiul — această fru
moasă așezare argeșeană — n-are 
încă nici 20 de ani. Prima filă a 
istoriei sale datează din iulie 1968. 
Așa incit despre o arhivă orășe
nească este încă prematur de vorbit. 
Și totuși istoria 
deși nici edilii, nici cetățenii încă 
nu s-au gîndit s-o pună „pe hirtie", 
cuprinde fapte cit o epocă. O rezumă, 
pe scurt, în fața sutelor de alegători 
adunați la întîlnirea electorală din 
circumscripția orășenească nr. 1, 
candidatul F.D.U.S., Ion Dumitru : 
„Saltul de la comună la oraș a în
semnat Ia Costești împămîhtenirea 
industriei. Unitățile noastre indus
triale, între care întreprinderea de 
scule, dispozitive și verificatoare 
auto, dau o producție anuală de circa 
un miliard de lei. Producție ce ne 
dă dreptul să pronunțăm apăsat 
cuvîntul oraș. Un număr de 1 500 fa
milii ale fostei comune locuiesc azi 
în apartamente noi. Orășeni în toată 
puterea cuvîntului".

Numeroși alegători au evocat și ei 
pe scurt istoria devenirii orașului 
Costești.

— Dacă azi vorbim de localitatea 
noastră ca despre un oraș, o facem 
în primul rînd cu gîndui la oamenii 
orașului, spunea alegătorul Gheor
ghe Angelescu. La acei oameni care 
au devenit din simpli țărani nu doar 
muncitori, ci specialiști în domeniul 
industrial, oameni de înaltă califi
care. Și șsta, fără să’plece Ia oraș, 
ci aducind prerogativele și condițiile 
orașului Ia noi. Munca este „secre
tul" devenirii Costeștiului. Așa incit, 
pe agenda de lucru a viitorului 
deputat, trebuie să se afle ca punct 
prioritar creșterea gradului de cali
ficare a muncitorilor, a întregului 
personal muncitor. începind cu orga
nizarea cursurilor de calificare, pină 
la seraliștii din licee. Căci industria 
noastră „de vîrf" trebuie să dea

orașului Costești,

numai producție „de vîrf“. Iar asta 
se poate numai cu oameni „de vîrf".

Dacă locuitorii Costeștiului au de
venit și continuă să se perfecționeze 
ca orășeni prin noua calitate a mun
cii și vieții lor, ei își onorează acest 
titlu și prin activitatea cetățenească, 
încă nu se uscaseră fațadele noilor 
blocuri, cind mina de gospodar a 
noilor locatari orășeni s-a făcut sim
țită în lucrările de modernizare a 
străzilor de acces, a trotuarelor măr
ginite de flori, a locurilor de joacă 
pentru copiii blocurilor. Dar cite 
altele nu mai sînt de făcut ? Iată de 
ce fiecare din cele 25 circumscripții 
electorale ale orașului și-au spus 
prin alegătorii lor cuvîntul, fiecare 
vorbitor și-a argumentat propunerile 
bizuindu-se pe fapta proprie unită 
cu a celorlalți. „Multe din drumurile 
noastre erau considerate bune cit am 
fost comună. Acum însă sîntem oraș. 
E vorba de străzi, nu de ulițe. Tre
buie să începem căratul pietrei pen
tru modernizarea lor". (Gherghina 
Pirvu. circumscripția nr. 17). „La 
întreținerea și repararea podurilor și 
podețelor să fie folosiți pentru lu
crările calificate constructorii secți
ilor consiliului popular și ale 
C.P.A.D.M.". (Florea Cercelaru — 
circumscripția nr. 19). „Pe marginea 
străzilor să fie plantați și duzi ca 
bază furajeră pentru sericicultură". 
(Ion Sima, circumscripția nr. 18).

Totul e important pentru „înteme
ietorii" noului oraș : și noul local al 
școlii unde să învețe copiii din noile 
blocuri, și noile unități de mică in
dustrie unde să lucreze femeile, și 
decolmatarea unor lacuri care să fie 
populate cu pește, și noul magazin 
din cartierul Telești, și... Și în toate 
acestea, în toate viitoarele împliniri 
se va regăsi munca lor înflăcărată, 
responsabilă, de adevărați gospodari.

excavare a fundațiilor, iar linia de 
troleibuz o... doleanță a locuitorilor.

Iar valoarea tuturor ideilor, pro
punerilor și inițiativelor cetățenești, 
mai exact valoarea orelor de mun
că patriotică a cetățenilor Sibiului 
pentru înfăptuirea obiectivelor amin
tite mai sus, însumează numai în 
acest an peste 450 000 000 lei.

— Pe măsură ce construim, ne cu
noaștem mai bine, ne respectăm mai 
mult între noi. dar respectăm și 
mai mult tot ceea ce făurim prin 
munca noastră, spunea candidatul 
F.D.U.S.. adresîndu-se pe 
celor mai mulți din sutele de 
cetățeni din sală. Concetățeni 
tru care aspectul municipiului 
stituie o preocupare la fel de
sonală ca și cel al propriei locuințe, 
care se implică în tot ceea ce în
seamnă viața localității, care, propu- 
nînd, iși măsoară forțele proprii, 
unindu-și-le cu ale întregii obști.

Propuneri devenite realități prin 
munca cetățenilor cetății de pe Ci- 
bin. Iar alte multe propuneri, for-

nume 
con- 
pen- 
con- 
per-

mulate la toate întîlnirile alegători
lor cu candidații în circumscripțiile 
electorale din municipiu, se referă la 
concentrarea muncii patriotice pe 
anumite puncte, pentru a grăbi fina
lizarea unor lucrări ; adoptarea unor 
soluții arhitectonice care să reliefeze 
mai bine personalitatea orașului ; o 
mai bună repartizare a spatiilor co
merciale în noile cartiere ; 
narea judicioasă a circulației.

...Scurt bilanț provizoriu al 
nirilor electorale, la care au 
cipat zeci de mii de cetățeni 
biului. Bogat „bagaj" de propuneri 
ce vor prinde viață în noua legisla
tură. Deocamdată, consiliul muni
cipal al F.D.U.S. a selectat, ca fiind 
de importantă municipală — 167 din 
acestea. Selectarea însă continuă. 
Cu atenție, cu meticulozitate. Căci 
în spatele fiecăreia se află un anga
jament !
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Teatru TV (color). „Grădina cu 
trandafiri" de Andi Andrieș. Pre
mieră TV. Cu : Virgil Andriescu, 
Mireia Nicolau. Răzvan Vasilescu, 
Coca Andronescu. Ion Lemnaru. 
Cristian Sofron, Oana Sîrbu, Ma
rian Lepădatu, Violeta Berbiuc, 
Dumitru Dimitrie, Penea Traian. 
Redactor : Constantin Parascbi- 
vescu. Regia artistică : Constantin 
Dicu
Telejurnal
închiderea programului

vremea

Gheorqhe CÎRSTEA
■ corespondentul „Scinteii”

Răspunderi muncitorești,
răspunderi civice

în urmă cu doi ani și jumătate, la 
întîlnirea dintre alegătorii circum
scripției municipale nr. 16 din Sibiu, 
discuțiile s-au axat asupra unei 
planșe. Schițe, detalii, repartizări pe 
zile, pe oameni. Si concluzia fermă: 
așa va arăta circumscripția.

La recenta întîlnire. desfășurată în 
același loc — sala de festivități a în
treprinderii „Victoria" — candidatul 
F.D.U.S.. Nicolae Stanciu. n-a mai 
avut nevoie de planșă. Căci alegă
torii. cei mai multi oameni ai mun
cii din întreprinderile „Indepen
dența". „Mecanica", „Libertatea", 
„Victoria", „Drapelul Roșu", cunosc

Ia scara unu pe unu — adică al rea
lizărilor efective — prevederile pla
nurilor de acum doi ani. Le cunosc 
din miile, zecile de mii de ore de 
muncă patriotică efectuate la con
struirea celor două cartiere moder
ne : 13 Decembrie și Tineretului,
în care unii chiar locuiesc, iar alții 
vor primi tot aici apartamente „la 
cheie" in legislatura ce urmează.

După cum noul cartier Turnișor, 
din zona de vest a orașului, era in 
urmă cu doi ani... schiță de proiect, 
după cum noul local al spitalului ju
dețean sau modernul „Hotel al Ti
neretului" erau abia în stadiul de...

Cujmir — localitate mehedinteană 
mare, cu gospodării temeinic rostui
te. cu blocuri cochete răsărite 
în centru alături de noile edificii so
ciale și culturale; intr-un cuvînt. cu 
realizări edilitare ce te fac să-ti pui 
întrebarea : este o comună sau un 
oraș ? Da, este o comună care la fel 
ca atitea altele în țara noastră și-a 
conturat cea mai mare parte din 
atributele urbanizării. Ici-colo au 
mai rămas unele diferențe pe care 
locuitorii săi. oameni harnici și ho- 
tărîți. își propun să le înlăture cit 
mai repede. Fără însă ca să-și uite 
îndeletnicirea lor tradițională, de lu
crători ai ogoarelor. Argumente ? Iată 
cîteva așa cum s-au conturat ele la 
două întîlniri ale candidaților de 
deputați cu alegătorii, ce au avut loc 
zilele trecute și în această comună.

Cetățenii din circumscripția nr. 
3 s-au întrunit, după orele de 
muncă în cîmp, cu candidatul 
lor, Ion Păvălan, președintele coo
perativei agricole. S-a vorbit, fi
resc, despre rezultatele de pină acum 
în agricultură obținute de 
despre valoarea producției 
realizate anul acesta — 155 
lei — mult sporită fată de 
cuți. Și totuși nimeni nu a 
rat că este cazul evaluărilor sub 
semnul automulțumirii. Dimpotrivă. 
Mai întii și-a spus cuvîntul în aceas
tă privință candidatul : „Sigur, avem 
producții bune și la grîu. și Ia orz. 
și la porumb ori la legume, dar noi 
avem parte de un pămînt bun. fer
til, care poate da mult mai mult. 
Să nu uităm că 93 la sută din te
renurile noastre arabile (peste 3 500 
de hectare) sînt irigate". Statul 
a făcut eforturi mari, ne-a ajutat 
mult, au spus in cuvîntul lor alegă
torii Constantin Mitroi și Petre Ște
fan. Este rindul nostru să mun-

comună, 
agricola 

milioane 
anii trc- 
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Forța de influențare a inițiativei

Viața economico-socială 
a localităților patriei

DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SCINTEII"

SUCEAVA : „Săptămîna 
științei și tehnicii 

pentru tineret"
în județul Suceava s-au desfășu

rat manifestările din cadrul „Săp- 
tămînii științei și tehnicii pentru 
tineret", acțiune organizată de co
mitetul județean al U.T.C, Manifes
tările au debutat cu faza județeană 
a concursului de creație tehnico- 
științifică pentru tineret și cu des
fășurarea simpozionului „Sarcinile 
ce revin organelor și organizațiilor 
U.T.C. din documentele Congresu
lui al XIII-lea al P.C.R. și ale Con
gresului al XII-lea al U.Ț.C., cu 
privire la participarea tineretului la 
înfăptuirea obiectivelor de cerceta
re științifică, dezvoltare tehnologi
că și introducere a progresului teh
nic în procesul de producție". Ac
țiunile,’ desfășurate în mari unități 
economice, case ale tineretului, 
școli, biblioteci și case de cultură 
din județ au urmărit să înfățișeze 
— prin expuneri, simpozioane, 
dezbateri, consfătuiri, schimburi de 
experiență, mese rotunde, expoziții, 
concursuri, seri ale științei și teh
nicii — preocupările tinerilor su
ceveni pentru descoperirea și pro
movarea noului în cele mai diverse 
domenii de activitate. (Sava Beji- 
nariu).

țit, firește, de* importante mutații 
în viața cetățenilor acestui centru 
agroindustrial. In ultimii doi ani și 
jumătate au lost construite o fabri
că de zahăr și o secție a întreprin
derii de încălțăminte din Huși, 
iar localitatea a fost racordată la 
circuitul feroviar al tării, prin fi
nalizarea și darea în folosință a 
liniei.. ferate în lungime de 10 km 
și a ndii stații. De asemenea, au 
fost construite o centrală termică 
și aproape 80 de apartamente. Pină 
la finele acestui cincinal, numărul 
familiilor ce se vor muta la bloc 
urmează să ajungă Ia 150. Cu spri
jinul și in folosul cetățenilor au 
fost continuate lucrările la extin
derea alimentării cu apă in două 
din satele comunei, s-au realizat 
asfaltarea unor șosele și trotuare, 
amenajarea unor fîntîni, terenuri 
sportive și altele. (Petru Necula).

MUREȘ : Pentru lucrătorii 
forestieri

La început a fost dorința expri
mată la o întîlnire dintre deputați 
și alegători. Mai apoi, la adunările 

. care au loc în fiecare duminică 
dimineața in mica piațetă din fața 
consiliului popular, cetățeni și de- 
putați au sugerat si soluții pentru 
a aduce apă în casele locuitorilor. 
Treabă deloc ușoară într-o zonă 
submontană cu gospodării risipite 
pe dealuri și văi, acolo unde este 
așezată comuna Văleni-Dimbovița. 
„Să facem rețeaua de alimentare 
cu apă în sat cu forțele satului, 
spunea primarul Virgil Vlăduca. Și 
să ne gîndim cum ar putea să 
funcționeze fără nici un fel de 
consum de energie". „Cum? Prin 
forța gravitației" — au propus Du
mitru Fălculete, inginerul-șef al 
cooperativei agricole, și inginerul 
Viorel Lunescu, șeful sectorului de 
mică industrie și prestări servicii, 
puși să discearnă soluțiile cele mai

optime. Locuitorii comunei, cu mic 
cu mare, au efectuat toate lucrările, 
începind de la amenajarea izvoare
lor cu debit constant, a bazinelor 
de captare a apei și pină la stabi
lirea traseelor optime și săparea

Instantaneu electoral

canalelor pentru conducte. „Con
ducte recuperate de la fier vechi 
și primite in Schimbul fierului 
vechi colectat de săteni" — adaugă 
Toma Cojereanu, unul dintre cetă
țenii care s-au ocupat de această 
lucrare edilitar-gospodărească. In 
perioada legislaturii care se în
cheie. lucrările au fost extinse, apa 
la robinet ajungind în 1 400 de 
gospodării. Apă limpede adusă prin 
forța gravitației, fără consum 
energie.

Și nu este singurul gînd devenit 
faptă la Văleni. Alte împliniri edi
litar-gospodărești — un nou cămin 
cultural, „mîndru și funcțional, ca 
o casă de cultură", un complex co
mercial, noi unități de mică in
dustrie și din sfera serviciilor cu 
o valoare a producției de zece mi
lioane de lei pe an — reprezintă 
tot atitea trepte ale urbanizării. 
Si toate — realizate prin autofinan
țare, cu eforturi stăruitoare și 
muncă plină de dăruire și respon
sabilitate civică, fără de care n-ar 
fi rodit nici terenurile sărace, „a- 
gățate" pe dealuri și fărîmițate — 
pare incredibil — în 1 480 de par
cele. Trepte ale urbanizării urcate 
prin conlucrarea permanentă a 
deputaților cu cetățenii, obiective 
realizate prin forța de gravitație a 
inițiativei.

C. BORDEIANU

cim mai cu spor, mai chibzuit, 
mai eficient. Acum țin doar de 
noi, de munca noastră și producțiile 
din agricultură, și felul cum arată lo
calitatea și viata noastră. Totul este 
să nu ne pierdem în vorbe, să tre
cem la fapte.

Ceea ce în continuare s-a și petre
cut. Pe loc au fost stabiliți cei care 
vor răspunde de continuarea lucră
rilor de regularizare a pîrîului Drin- 
cea în porțiunea ce revine circum
scripției, de. reamenaiarea pieței din 
centrul localității, de repararea si 
întreținerea mai multor drumuri si 
străzi. Forța de muncă ? Chiar cetă
țenii aflați în sală care propuseseră 
și susținuseră aceste lucrări, împreu
nă cu ceilalți locuitori din circum
scripție, din comună.

Scurt, de la vorbă la faptă au 
trecut și cetățenii participanți la în- 
tîlnirea cu candidatul circumscrip
ției nr. 7, Virgil Munteanu. Adu
narea aceasta a avut de fapt 
două părți. Una mai scurtă, ope
rativă, într-o sală de clasă a școlii 
din comună,, și ,o alta... itinerantă, 
pe teren. S-a analizat mai întii. la 
fața locului, propunerea cetățenilor 
Ștefan Seirlete, Constantin Oprișo- 
reanu și Nicolae Andrei privind ex
tinderea rețelei de apă potabilă cu 
încă .809 de metri. Concluzia ? Trea
ba poate începe chiar in această 
toamnă. Lucrările de săpare a șan
țurilor vor fi repartizate pe gospo
dării. Și-au oferit pe .loc serviciile 
mai multi meseriași, care locuiesc 
în circumscripție, pentru sudarea si 
montarea conductelor. După care s-a 
trecut la concretizarea propunerii de 
a moderniza porțiunea de drum care 
leagă satele Braniște și Vrața. S-au 
avansat mai multe păreri, pină 
la urmă au - hotărît astfel : să fie 
supraînălțat cu piatră și balast, să 
se construiască trotuare pe ambele 
părți și rigole de scurgere a apei. Si 
cînd credeau că pot „închide lucră
rile" acestei adunări nu tocmai obiș
nuite, cineva a mai venit cu o idee : 
„De cînd tot trecem noi pe lingă 
versantul acesta golaș și ne tot în
trebăm ce să facem cu el ! Ce ar, 
fi să-l plantăm cu duzi ?“ într-ade- 
yăr. și-au spus părerea alti cetățeni, 
ar fi foarte bine șă extindem „pă
durea" ’ celor trei mii de duzi pe 
care am plantat-o in primăvara a- 
acestui an. O propunere pe care re
prezentanții primăriei au găsit-o. la 
rindul lor, judicioasă, astfel că seri
cicultura. cu reztiltate notabile în 
această comună, va fi extinsă și mai 
mult.

...Aspecte de la numai două în- 
tilniri. ale candidaților cu alegătorii 
în comuna Cujmir. Dar și Ia cele
lalte ce au avut loc în această pe
rioadă. cetățenii și-au manifestat la 
fel de hotărît dorința de a-și con
cretiza propriile propuneri, de a le 
face să prindă Viată in peisajul de 
împliniri al localității lor. ferm por
nită pe 
dernizării și dezvoltării necontenite.

Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul cuprins între 10 noiembrie 
(ora 20) — 13 noiembrie (ora 20). In 
tară : Vremea va deveni în general 
închisă, eu cerul mai mult noros. Pre
cipitații locale sub formă de ploaie 
vor cădea la începutul intervalului în 
vestul, nord-vestul șl centrul tării, 
apoi mai ales in regiunile sudice: în 
zonele de munte precipitațiile vor fi 
și sub formă de lapovlță și ninsoare. 
Izolat în sudul țării cantitățile de pre
cipitații pot depăși 15 litri pe metrul 
pătrat in 24 de ore. Vintul va sufla 
slab pină la moderat, cu unele inten
sificări în ultimele zile, predominind 
din sectorul nord-estic, în regiunile 
sud-estice cu viteze între 40—60 kilo
metri pe oră. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între minus 4 și 6 
grade, iar cele maxime între 4 și 14 
grade. In a doua parte a intervalului, 
în nord-vestul și centrul tării local se 
va semnala ceață. La București : Vre
mea va deveni în general închisă, cu 
cerul mai mult noros. Va ploua tem
porar. mai ales în a doua parte a in
tervalului. Vîntul va sufla slab pină la 
moderat, cu intensificări trecătoare 
spre sfîrșitul intervalului, predominind 
din sector estic cu viteze între 40—50 
kilometri pe oră. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între 2 și 5 gra
de, iar cele maxime între 10 și 14 
grade.

ADMINISTRAȚIA DE STAT 
LOTO—PRONOSPORT 
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HOMOROD : Un nou 
complex turistic

Constantele preocupări ale Uniu
nii județene Harghita a coopera
tivelor de producție, achiziții și 
desfacere a mărfurilor pentru va
lorificarea frumuseților și bogăți
ilor naturale ale zonei s-au mate
rializat recent prin darea in folo
sință a unui nou complex turistic. 
Situat în mirificul cadru natural al 
Băilor Homorod, înconjurat de iz
voare cu apă minerală. Complexul 
„Homorod" asigură condiții depli
ne petrecerii, in orice anotimp, a 
unui plăcut sejur. Argumentele ni 
le furnizează tovarășul Gavril Su- 
ciu, vicepreședinte al uniunii jude
țene a cooperației :

— Noul complex turistic dispune 
de 30 locuri de cazare în camere 
confortabile, amenajate cu gust, de 
un restaurant cu 180 locuri, un sa
lon multifuncțional, un bar de zi. 
„Homorodul" completează rețeaua 
unităților noastre turistice și de 
agrement, printre care se numără și 
complexele turistice de la Izvoru 
Mureșului și de la Praid, hanul 
turistic „Corund", popasul turistic 
„Kilometrul 4“ de Ia Gheorgheni 
ș.a. care însumează 250 locuri de 
cazare și asigură o largă sferă de 
servicii pentru oaspeții noștri. 
(Nicolae Șandru)

La dispoziția celor peste 2 500 de 
lucrători forestieri din zona de 
activitate a I.F.E.T. Mureș-Reghin, 
una din cele mai mari unități cu 
acest profil din țară, au fost puse 
recent noi obiective sociaL-edilitare. 
Astfel, în. cadrul pregătirilor pen
tru activitatea de producție din 
perioada iernii, în zona parchete
lor de exploatare forestiere din 
Blidăreasa, Iod și Piriul Adine, din 
Munții Gurghiului, au fost con
struite și date în folosință noi ca
bane forestiere confortabile. însu
mând 220 locuri de cazare. Acestea 
ridică la 300 numărul locurilor de 
cazare puse la dispoziția persona
lului muncitor și tehnic din bazi
nele de exploatare și preindustria- 
lizare a lemnului din această zonă. 
Totodată, aici funcționează 23 punc
te de desfacere a produselor ali
mentare, iar pentru asigurarea ilu
minatului — 3 microhidroâentrale. 
De remarcat că, in anii din urmă, 
în centrele forestiere Lunca Bra
dului. Răstolița, Sovata, Gurghiu, 
Reghin și Sighișoara au fost con
struite și date în folosință peste 
530 apartamente. (Gheorghe Giur
giu).

BOTOȘANI : Colocviul 
universităților cultural- 

științifice

al local.___ _________ ___
drumul urbanizării, al mo-

Virqiliu TATARU
corespondentul „Scinteii

re sucevene

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA „LOTO 2" 
DIN 8 NOIEMBRIE 1987 h

EXTRAGEREA
EXTRAGEREA

24 60.
EXTRAGEREA

44 61.
FOND TOTAL

438 733 lei.

I :
A

A

62 35 18 74.
II-A : 37

III-A : 8

38

58

DE CÎȘTIGURI :

FĂLCIU : O comună
pe calea urbanizării :

Cu însemnate realizări economi- 
co-sociale și edilitar-gospodărești 
se prezintă în alegerile de la 15 
noiembrie lpcuitorii comunei Făl- 
ciu'din județul' Vâslui.

— Am putea spune, sublinia An- 
toaneta Nica, vicepreședinte al con
siliului popular, că în această le
gislatură, datorită investițiilor alo
cate de stat, dar și hărniciei locui
torilor, comuna noastră a făcut sal
tul calitativ spre urbanizare, inso-

Sub semnul întâmpinării Confe
rinței Naționale a partidului și a 
apropiatelor alegeri de deputați de 
la 15 noiembrie, la Botoșani s-a 
deschis cea de-a XlV-a ediție a 
Colocviului universităților cultural- 
științifice. Actuala ediție cuprinde 
o amplă suită de manifestări vi- 
zînd . perfecționarea activității din 
acest domeniu a cadrelor care vor 
contribui la desfășurarea progra
mului cursurilor pentru anul de 
învățămînt 1987—1988. Cu prilejul 
inaugurării activităților din acest 
an. in organizarea Comitetului ju
dețean de cultură și educație so
cialistă, â ’secției Locale â Socie- 

, tății numismatice, ropsâne’: țrj* a Ca- 
sâi de cultură a Sindicatelor Bo
toșani. . simbătă s-a organizat pri
mul Salon de toamnă al colecțio
narilor care a prilejuit prezentarea 
unor pagini din istoria monezilor 
românești și vernisarea unei ex
poziții de insignografie. (Eugen 
Ilrușcă).

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
București : Amplă manifestare sportivă

„Daciadei"în cadrul
Peste 5 000 de tineri au participat 

în Parcul Tineretului la o amplă 
manifestare sportivă, ce a marcat 
deschiderea festivă a etapei de iarnă 
a celei de-a 6-a ediții a competi
ției naționale „Daciada".

S-au desfășurat, cu acest prilej, 
întreceri ale ansamblurilor de gim
nastică (pe primul loc s-a situat re
prezentativa școlii nr. 174 din sec-

★

echipe româ- 
sferturile de

torul 6). demonstrații de navomodele, 
concursuri de canotaj și karting, de 
oină, un simultan de șah, precum și 
crosuri populare, în cadrul cărora 
s-au remarcat Ana Iagăru (șc. nr. 65), 
I. Apostol (șc. nr. 119), Ruxandra 
Mățăoanu (șc. nr. 37), A. Dragomir 
(șc. nr. 119), Adriana Grigore (liceul 
nr. 19) și S. Rebenciuc (liceul nr. 10).
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(Urmare din pag. I)
pe entuziasme : fabri
cile de textile, de mo
bilă. întreprinderile 
metalurgice, minele, 
școlile, instituțiile cul
turale — tot ce azi are 
gustul incitant al nou
lui. al startului într-o 
competiție a dezvoltă
rii — vin in continua
rea firească, lină si 
adîncă. a ceea ce au 
îngropat la temelii ge
nerațiile anterioare, 

așa sînt și oa-

menii. Im o primă ve
dere. străină, insă ducă 
e cercetată mai înde
aproape. strada iși 
mărturisește genealo
gia știută. Chipul a- 
cestor tineri — mun
citori specialiști la 
combinatele din lunca 
Sucevei, mineri în 
părțile Dornei și Hu
morului. cercetători in 
branșe legate de 
ința agriculturii, 
gajați in felurite 
puncte fierbinți

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, Sala 
mare) : Gaițele — 18: (sala Amfi
teatru) : Campionul — 18
• Filarmonica „George
(15 68 75. sala Studio) : “
pian Cristina Popa — 
Român) : Seară de i 
Podlovschi — vioară, 
schi — pian — 19
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Grădina Icoanei, 11 95 44) : 
Anchetă asupra unul tinăr care nu 
a făcut nimic — 18
• Teatrul de comedie (16 84 60) : O

Enescu"
Recitat rte 

17.30; (Ateneul 
sonate. Daniel 
Liana Podlov-

ști- 
an- 
alte 

de

care depinde ceva 
esențial — și totul e. 
esențial cînd ești 
tinăr ! — e luminat 
de cuta de responsabi
litate bărbătească, o- 
,menească a acelor pe 
care, fie că le-au fost 
sau nu nărinfi, ii con
tinuă. Ei sînt șirurile 
de plopi umani, care 
cresc, trebuie să creas
că. intr-un spațiu de 
continuitate a armo
niei și bucuriei lucru
lui făcut să dureze.

dragoste nebună, nebună, nebună 
— 18
9 Opera Română (13 18 57) : Lakmă 
— 18
9 Teatrul Mic . (14 70 81) Cerul în
stelat deasupra noastră — 18,30
9 Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Băr
batul șl... femeile — 19
9 Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03. 
sala Magheru) : Necazurile unui în
drăgostit — 18: (sala Studio) : Acești 
îngeri triști — 17,30
9 Teatrul Giulești (sala . Majestic, 
14 72 34) : Arta conversației — 18.30
• Teatrul ,Jon Creangă" (50 26 55) : 
Toate pînzele sus — 9: Albă ca Ză
pada și cei 7 pitici — 15
9 Circul București (10 41 95) : „A so
sit circul i“ —' 19
9 Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala

HANDBAL. • Două 
nești s-au calificat în 
finală ale cupelor europene la hand
bal masculin. Este vorba de Steaua 
București (in „Cupa--campionilor eu
ropeni") și II.C. Minaur Baia Mare 
(în „Cupa Federației internaționale 
de handbal"). Steliștii au reușit a- 
ceastă performanță în urma victoriei 
pe teren propriu, cu 28—21, în parti
da retur cu Redbergslids. I.K. G6- 
teborg, campioana Suediei. Jucînd, de 
asemenea, pe teren propriu, băimă- 
renii au ciștigat cu 28—18 meciul 
retur cu o altă echipă suedeză, H.K. 
Droit Halmstad, și s-a calificat da
torită unui gol mai mult înscris în 
deplasare (29—19 pentru suedezi). 
Politehnica Timișoara, prezentă în 
„Cupa cupelor", a ratat calificarea : 
la Timișoara ciștigase cu 23—17. dar 
la Leipzig a pierdut cu 22—16. în 
fața echipei S.C. Leipzig. • In meci 
retur pentru competiții» internațio
nală masculină de handbal „Cupa 
federației",. echipa vest-germană 
V.F.L. Gummersbach a terminat la 
egalitate : 18—18 (9—7) cu forma
ția Granitas Kaunas. învingători cu 
14—10 în primul joc, handbaliștii so
vietici s-au calificat pentru sfertu
rile de finală ale competiției.

GIMNASTICA. în concursul spe
cial pe aparate din cadrul competi
ției internaționale de gimnastică de . 
la Olsztyn (Polonia), tinăra sportivă 
româncă Iuliana Filip s-a clasat pe 
locul intîi la paralele (cu 19.40 punc
te) și la bîrnă (cu 18.85 puncte). Co
echipiera sa Mireia Pașca s-a situat 
pe locul trei la paralele cu 19,20 
puncte. O comportare remarcabilă a 
avut in concursul masculin Carol 
Schupkegel (România). El s-a clasat 
pe locul întii la individual compus 
(cu 56,55 p), la soi (cu 19,25 puncte) 
și la paralele (cu 19 puncte). Adrian 
Ciucă a ocupat locul trei la bară 
fixă (cu 18.60 puncte) și locul 5 la 
individual compus (cu 55,35 p).

1.3 puncte), F.C. Argeș Pitești și Fla
căra Moreni (cu cite 12 puncte) etc. 
• După cum s-a mai anunțat, e- 
chipa Hellas Verona, adversara for
mației Sportul studențesc în turul III 
al „Cupei. U.E.F.A." la fotbal, a ter
minat la egalitate (1—1) meciul dis
putat în deplasare în compania for
mației A.C. Torino, în cadrul eta
pei a 8-a a campionatului italian. în 
această partidă, scorul a fost des
chis de Verona,, in minutul 27, prin 
Pacione (a egalat Cravero, în min. 
78), oaspeții evoluînd in următoarea 
alcătuire : Giuliani —. Bonetti. Voi- 
pecina (din min. 89, Terracciano), 
Berthold, Fontolan, Solda. Verza. Ga- 
lia, Pacione (din min. 80. ’Volpato), 
Di. Qennarp, Elkjaer-Larsen. 9 în 
etapa a 10-a a campionatului spa
niol de fotbal, lidera clasamentului. 
Real Madrid, ia suî'erit pritna înfrin- 
gere’în actuala ediție, fiind între
cută cu scorul de 4—0, pe propriul 
teren, de Atletico Madrid.

JUDO. La Wroclaw, în cadrul cam
pionatelor europene de judo pentru 
tineret, sportivii noștri au obțU 
nut rezultate de prestigiu : Dragoș 
Bolbose a cucerit medalia de aur și 
titlul continental la categoria super- 
ușoară. iar Florin Lascău și Nicolae 
Iosif au cucerit medalii de bronz la 
categoriile semimijlocie și, respectiv, 
mijlocie.

FOTBAL. • Cele opt meciuri dis
putate duminică în etapa a 11-a a 
campionatului diviziei A la fotbal 
s-au încheiat cu următoarele rezul
tate : Rapid — Universitatea Cra- 

. iova 1—1 (1—0). Politehnica Timi
șoara — Dinamo 2—1 (1—0), F.C.M. 
Brașov — Sportul studențesc 2—0 
(1—0), Universitatea Cluj-Napoca — 
C.S.M. Suceava 6—0 (2—0) FCu
Olt — F.C. Argeș 0—2 (0—2), Oțe
lul Galați — Victoria 3—1 (2—0), 
Corvinul — A.S.A. Tg. Mureș 4—0 
(2—0), Petrolul — Flacăra 0—1 (0—0).

Partida Steaua — S.C. Bacău, des
fășurată ieri, s-a terminat cu sco
rul de 8—1 (2—1) în favoarea echi
pei Steaua. Golurile au fost marca
te de Pițurcă (4). Hagi (2). Balint 
(2). respectiv, Scînteie. In clasaînent 
conduce Steaua (cu 21 puncte), ur
mată de Dinamo (20 puncte). Oțe
lul Galați (15 puncte). Universitatea 
Craiova, Victoria București (cu cite

ȘAH. Cea de-a opta ediție a tur
neului internațional de șah de la 
Chiasso (Elveția) s-a încheiat cu vic
toria mărilor maeștri Florin Gheor
ghiu (România). Oknien Cvitan. Slo
bodan Martinovici și Ivan 
(toți Iugoșlavja), care au 
6.5 puncte din 8 posibile.

Marele. maestru român a 
5 victorii și trei remize.

Nemet 
totalizat

obținut

Victoria) : Bu-AU — 10; 15; (sala
cosmonautilor, 11 12 04) : Anotimpu
rile minzului — 15

c i n a
• Cetatea ascunsă: SCALA (11 03 72) 

13; 15: 17; 19. GLORIA
- 9: ii; 13; 15; 17; 19.

9; 11; 13:

— 9; 11;
(47 46 75)
CULTURAL (83 50 13)
15; 17;
9 De viață nu mă satur niciodată 
(„Zilele filmului sovietic"): STUDIO 
(59 53 15) — 10: 12: 14; 16; 18; 20 
9 Secretul lui Nemesis : BUCU-

19

RțSTI (15 61 54) — 8.30;
14;45; 1,7; 19. FLAMURA
9; 11,30; 14: ----
(50 51 40) — 9;
• Probleme
(11 86 25) — 9;
• Saffi — 9: 
viespi -
(16 35 38)
• Omul care ne trebuie : TTMPURT
NOI (15 6110) — 9: 11: 13: 15: 17: 19
• Figuranții : GRIVITA (17 03 58) — 
9; 12: 16: 19
• Moromeții : DRUMUL SĂRTI
(31 28 13) — 15; 17, POPULAR (35 15 17) 
— 15: 18
• Inspector fără armă : VICTORIA
(16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Acțiunea Edelstein : PACEA
(71 30 85) — 9; 11; 13; 15; 17; 19

16,30; 19.
11,30: 14; 
personale 
Tis ' ■ 
10,45 

14,30; 16.45;

10,30; 12,30; 
(8.5 77 12) — 
FEROVIAR

16.30; 19
: PATRIA

13: 15; 17; 19 
i; 12,45. Cuibul de

19 : DOINA

BOX. Turneul internațional de box 
ce se desfășoară la Eger (Ungaria) 

■ a. continuat cu galele semifinale, în 
cadrul cărora la categoria ușoară 
R. Silaghi (România) l-a întrecut Ja 
puncte pe Kenkowris (S;U.A.). în. 
finală, pugilistul român îl va înttlnl 
pe cubanezul Heredia, invingător in 
fata lui Saâger (R D. Germană).

POLO PE APA. La Pescara, in 
meci retur pentru semifinalele „Cu-, 
pei campionilor europeni" la polo pe 
apă. echipa italiană Sisley Pescara 
a întrecut cu scorul de 9—4 (3—0, 
0—1, 2—2, 4—1) formația Dinamo 
București. învinsă cu’ 14—12 în pri
mul joc, echipa Sisley Pescara va 
întilni in' finală formația Spandau 
din Berlinul occidental, calificată in 
dauna formației Partizan Belgrad 
(12—10 în tur și 8—8 în partida de 
la Belgrad).

TENIS. Tenismanul suedez Stefan 
Edberg a terminat invingător în tur
neul internațional de la Stockholm, 
în finala căruia l-a întrecut cu. 7—5, 
6—2. 4—6, 6—4 pe coechipierul său 
Jonas Svensson. In finala probei de 
dublu, cuplul suedez Edberg, Jarryd 
a dispus cu . 6—3, 6—4 de perechea 
americană Grabb, Ijugh.

VOLEI. La Sofia, In meci pentru 
primul tur a! „Cupei cupelor" Ia 

țyolei feminin, echipa locală Levski 
Spartak a învins cu scorul de 3—Oi 
(15—2, 15—1, 15—0) formația Olym
pias (Cipru). „ |. 1



Puternică expresie a politicii de pace, de colaborare și solidaritate internațională NAȚIUNILE UNITE

Pentru o largă cooperare internațională în explorarea 
și utilizarea pașnică a Cosmosului

Acțiuni și luări de poziție pentru
încetarea cursei înarmărilor

(Urmare din pag. I)

a României socialiste
ționale, accelerarea dezvoltării țări
lor rămase in urmă.

Proiectind. în lumina materialis
mului dialectic și istoric, experien
ța construcției socialiste în Româ
nia, ca și experiența altor țări in 
făurirea noii orînduiri și, totoda
tă, reliefînd procesele social-eco
nomice și politice complexe genera
te de stadiile diferite de dezvoltare 
în care se află omenirea, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a învederat 
legitimitatea istorică a socialismu
lui, caracterul obiectiv al trecerii 
treptate a omenirii spre socialism. 
Este o realitate pregnant pusă în 
evidență de întregul drum parcurs 
de fările socialiste, de realizările 
uriașe pe care acestea le-au dobîndit 
în dezvoltarea economico-socială. de 
soluționarea cu succes’a unor grave 
probleme moștenite de la vechea 
orînduire, de vasta activitate con
structivă pe care o desfășoară, ca 
și de perspectivele tot mai luminoa
se ce se deschid în fața acestor țări. 
Așa cum a arătat secretarul gene
ral al P.C.R., marile realizări ale 
României, realizările Uniunii Sovie
tice, ca și ale altor țări care edifică 
noua orînduire demonstrează cu pu
terea de netăgăduit a faptelor forța 
și superioritatea socialismului, singu
ra orînduire care asigură progresul 
multilateral al popoarelor, o viață 
liberă, demnă și fericită fiecărei na
țiuni.

Superioritatea noii orînduiri este 
și mai pregnant reliefată pe fun
dalul crizei ce macină orînduirea ca
pitalistă, care își dovedește tot mai 
mult incapacitatea de a soluționa cu 
adevărat, în interesul maselor popu
lare, marile probleme social-econo
mice cu care este confruntată, ca și, 
în general, problemele globale ale 
omenirii. Starea de lucruri în țările 
a căror orînduire este bazată pe ex
ploatare — în care crește șomajul, 
se adîncesc inegalitățile sociale și 
criza politică, fenomene grave cărora

li se adaugă manifestările de neo- 
fascism, rasism, antisemitism — duce 
la coneluzia trecerii — ca o nece
sitate istorică, mai devreme sau mai 
tirziu — la făurirea, peste tot, a unei 
noi orînduiri sociale, ă dreptății, 
iar această orînduire este socia
lismul. In acest sens, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a exprimat „con
vingerea fermă că socialismul repre
zintă singura alternativă a dezvoltării 
libere a omenirii, că, legic, conform 
însăși dezvoltării sociale, orinduirca 
socialistă este aceea care trebuie să 
asigure întregii omeniri o nouă per
spectivă de dezvoltare și înflorire."

O idee de mare valoare teoretică 
pusă pregnant în evidență este 
aceea privind modalitățile diferite în 
care se făurește noua orînduire, po
trivit condițiilor specifice dintr-o 
țară sau alta, experiența dovedind 
lipsa de temei și caracterul dăunător 
al concepțiilor potrivit cărora ar 
exista un model unic de construire a 
socialismului. „însăși viața a de
monstrat că în edificarea societății 
socialiste nu se poate merge decit in 
concordanță cu realitățile, ținînd sea
ma de legitățile generale și de prin
cipiile socialismului științific, apli- 
cindu-Ie in mod realist la situația 
concretă din fiecare țară" — a arătat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Este o orientare principială, ce și-a 
găsit o consecventă împlinire în 
întreaga activitate desfășurată de 
partidul nostru pentru făurirea mă
rețului edificiu al socialismului in 
România, orientare a cărei justete 
își găsește validarea în înseși reali
zările de însemnătate istorică Jobîn- 
dite de poporul nostru în construirea 
noii orînduiri.

O deosebită valoare au ideile cu 
privire la stadiul nou al mișcării 
comuniste și muncitorești, la rela
țiile dintre partidele clasei munci
toare. Evocînd evoluțiile ce s-au 
produs în modul de gîndire si ac
țiune al acestor partide, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a reafirmat teza 
de bază că o condiție esențială a

realizării cu succes a misiunii lor 
istorice este respectarea independen
tei fiecărui partid, a dreptului său 
de a-și elabora propria linie, potri
vit realităților din țara în care-și 
desfășoară activitatea. Viața însăși a 
înlăturat diferite teze și dogme din 
trecut, a impus cerința unei uni
tăți noi, întemeiată pe deplină ega
litate. în lumina acestor realități, to
varășul Nicolae Ceaușescu s-a pro
nunțat din nou pentru dezvoltarea 
colaborării cu și între aceste parti
de și s-a declarat în sprijinul unor 
întîlniri și conferințe, inclusiv a unor 
conferințe internaționale, avîndu-se 
însă în vedere necesitatea de a se 
exclude practici dăunătoare din 
trecut.

Pronunțîndu-se pentru o reconci
liere intre comuniști și socialiști, 
partidul nostru a reiterat și de data, 
aceasta hotărîrea sa de a lărgi con
tactele și colaborarea cu partidele 
socialiste, social-democrate. ca și cu 
alte forțe înaintate, în vederea rea
lizării unui larg front al progre
sului șl păcii, al întăririi luptei pen
tru soluționarea problemelor funda
mentale ale lumii, potrivit interese
lor tuturor popoarelor.

Prin analiza aprofundată a reali
tăților lumii contemporane, prin 
ideile și concluziile de mare însem
nătate teoretică și practică formu
late. cuvîntările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la . manifestările 
organizate la Moscova cu prilejul 
gloriosului jubileu al lui Octombrie 
constituie o nouă și puternică re
afirmare a politicii de pace, colabo
rare și solidaritate a României so
cialiste, o contribuție de inestimabi
lă valoare la îmbogățirea tezauru
lui gîndirii materialist-dialectice, îna
intate, demonstrînd încă o dată an
gajarea militantă a partidului nos
tru. a secretarului său general 
procesul revoluționar mondial, 
promovarea, fermă și neabătută 
idealurilor păcii, socialismului 
progresului în întreaga lume.

în 
în 
a
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Intervenția reprezentantului țării noastre
NAȚIUNILE UNITE (Agerpres).— 

Comisia politică specială a Adună
rii Generale a O.N.U. examinează in 
prezent punctul referitor la coope
rarea internațională în domeniul ex
plorării și utilizării spațiului cosmic.

Reprezentantul țării noastre a 
subliniaft imperativul sporirii rolu
lui O.N.U. în organizarea și încu
rajarea unei largi cooperări pașnice, 
în ‘ beneficiul tuturor statelor lumii 
și, în special, al țărilor în curs de 
dezvoltare.

Relevind pericolul grav pe care 
îl reprezintă militarizarea spațiului 
cosmic, s-a arătat că această ac
țiune ar înseamnă nu numai iro
sirea unor uriașe fonduri materia
le, ci ar avea implicații negative 
asupra procesului de dezarmare, ar 
mări riscul declanșării unei confla
grații nucleare mondiale cu conse
cințe catastrofale pentru viața pe ' 
plangta noastră.

Au fost relevate, de asemenea, 
dreptul și responsabilitatea tuturor 
Statelor de a identifica cele mai 
adecvate căi și mijloace și de a 
elabora noi instrumente juridice in
ternaționale prin care să se 
moveze cooperarea în folosirea 
țională și echitabilă a acestui 
comun al întregii omeniri.

Explorarea și folosirea Cosmosului 
vor trebui desfășurate astfel îneît 
activitățile și experiențele spațiale

să nu dăuneze mediului înconjură
tor sau să afecteze securitatea 
telor.

în ’acest sens, reprezentantul 
noastre a reafirmat,' în cadrul 
misiei, propunerea României 
Adunarea Generală a O.N.U. 
adreseze statelor care plasează sate
liți pe orbită apelul de a limita nu
mărul lansărilor in spațiul cosmic.

în vederea extinderii cooperării în 
utilizarea pașnică a Cosmosului a 
fost subliniată necesitatea examină
rii cu prioritate a modalităților de 
facilitare a accesului statelor în 
curs de dezvoltare la tehnologiile 
spațiale și la rezultatele cercetărilor 
științifice în beneficiul accelerării 
dezvoltării lor economice, sociale și 
culturale și al eliminării decalajelor 
existente în lume.

sta-

țării
co
ca 
să
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ORIENTUL MIJLOCIU ROMA

• Reuniunea arabă Ia nivel înalt de Ia Amman ® In Liban 
situația se menține încordată

9 (Agerpres), — La 
continuat luni lucrările 
extraordinare arabe la

pro- 
ra- 

bun

NAȚIUNILE UNITE 9 (Agerpres). 
— In Comisia pentru problemele ju
ridice a Adunării Generale a O.N.U. 
a fost prezentat un proiect de rezo
luție în problema întăririi eficacită
ții principiului nerecurgerii la forță 
și la amenințarea cu folosirea forței 
în relațiile internaționale. Documen
tul subliniază obligația tuturor state
lor de a se abține de la folosirea 
forței sau amenințarea cu forța împo
triva independenței naționale și in
tegrității teritoriale ale altor țări.

Participarea României la unele tirguri 
internaționale

„Un pas înainte pe calea evitării declanșării 
unui război nuclear"

HAGA. — Ministrul afacerilor 
externe al Olandei, Hans van den 
Broek. a declarat la Haga. înainte 
de a pleca într-o vizită oficială la 
Belgrad, că acordul cu privire la 
rachetele nucleare cu rază medie 
de acțiune care urmează să fie 
semnat între S.U.A. si U.R.S.S. 
„constituie, fără îndoială, un pas 
foarte important în procesul global 
al controlului înarmărilor, avînd în 
vedere că este pentru prima oară. 
cînd urmează să fie retrasă și dis
trusă o întreagă categorie de arme 
nucleare", transmite agenția Ta- 
niug.

„Totodată, a continuat ministrul 
olandez, vedem în aceasta o per
spectivă cla-ă pentru realizarea 
unui acord de reducere temeinică 
a armamentelor strategice ale m-i- 

i rilor puteri, care ar putea fi sem- 
’ nat în primăvara anului viitor, cu 
\ prilejul următoarei întîlniri sovie- 4-*-» xd I X—I to-americane la nivel înalt, de la 
) Moscova. în pofida dezacordurilor 
i și dificultăților ce trebuie depă- 
* șite".ii PARIS. — Acordul de nrlnci- 
’ piu intervenit între U.R.S.S. și 

S.U.A. cu privire la eliminarea, ra
chetelor nucleare cu rază medie, și 
mai scurtă de acțiune ' reprezintă 
un pas înainte pe calea evitării 
declanșării unul război nuclear —

au declarat 62 la sută dintre fran
cezii chestionați in cadrul unui 
sondaj de opinie» realizat de socie
tatea Sofres.

Potrivit sondajului, citat de a- 
genția T.A.S.S.. doar 35 Ia sută 
dintre persoanele chestionate s-au 
pronunțat în favoarea menținerii 
forței nucleare franceze.

******
* 
A*

BONN. — în cadrul celui de-al . 
VII-lea Congres al medicilor pen-ț 
tru prevenirea unui război nuclear. ' 
care s-a desfășurat în localitatea 
vest-germană Essen, participanții 
au pus în lumină responsabilitatea 
deosebită ce revine medicilor în 
ceea ce privește apărarea păcii 
mondiale.

în documentul dat publicității la 
încheierea Congresului este saluta
tă ’ încheierea in viitorul apropiat 
a unui acord privind eliminarea 
rachetelor sovietice șl americane 
cu rază medie de acțiune și ope- 
râtiv-tactioe, acesta fiind conside
rat drept un prim pas pe calea 
dezarmării nucleare.

Participanții au cerut, de aseme
nea, ca acordul să fie urmat de 
alți pași în direcția dezarmării, 
prin încetarea experiențelor nu
cleare. reducerea armamentului 
strategic ofensiv, eliminarea arme
lor chimice și interzicerea 
rizării spațiului cosmic.

in sprijinul reducerii arsenalelor militare

mili ta

AMMAN 
Amman au 
Conferinței 
nivel inalt.

In alocuțiunea de deschidere, re
gele Hussein al Iordaniei a apreciat 
că pentru statele arabe unitatea 
este un imperativ care impune 
eforturi pentru depășirea divergen
telor. Suveranul hașemit a lansat 
statelor participante apelul de a 
adopta măsuri colective, in locul 
unor acțiuni individuale, pentru a 
face față problemelor cu care este 
confruntată întreaga lume arabă.

Referindu-se la situația din Ori
entul Mijlociu, regele Hussein a 
subliniat importanța convocării, cît 
mai curind posibil, a unei conferințe 
internaționale privind pacea în re
giune. Această conferință — a spus 
el — trebuie să se desfășoare sub 
auspiciile Națiunilor Unite, cu 
participarea celor cinci state mem
bre permanente ale Consiliului de 
Securitate și a tuturor părților im
plicate în conflict, inclusiv a Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei.

Purtătorul de cuvînt al conferinței, 
ministrul iordanian al afacerilor ex
terne, Taher El Masri, a declarat la 
o conferință de presă că dezbaterile 
dă luni — desfășurate cu ușile în
chise — au fost consacrate conflic
tului arabo-israelian și 
pentru organizarea unei 
internaționale asupra 
Mijlociu.

cutate probleme privind actualele 
evoluții din Liban si situația locui
torilor palestinieni din taberele de 
refugiați din Beirut și din. regiunea 
sudică libaneză, informează agenția 
MEN.

BEIRUT 9 (Agerpres). — Greva ge
nerală din Liban s-a aflat luni in 
cea de-a cincea zi.

La chemarea Confederației genera
le a oamenilor muncii din Lipan, în 
Beirut și în alte orașe libaneze s-au 
desfășurat demonstrații de masă, 
participanții cerînd adoptarea unor 
măsuri de urgență pentru stabiliza
rea situației economice și îmbunătă
țirea condițiilor de viață. Pe plan 
politic, s-a cerut încetarea conflictu
lui intern, care a împins Libanul la 
limita unei catastrofe și lichidarea 
barierelor artificiale între unele re
giuni din țară, ridicate de diferite 
grupări aflate în conflict. La demon
strația din Beirut au luat parte 
aproximativ 100 000 de oameni.

eforturilor 
conferințe 
Orientului

LaAMMAN 9 (Agerpres).
Amman, cu prilejul participării la 
reuniunea extraordinară arabă, au 
avut loc convorbiri între președin
tele Libanului, Amin Gemayel. și 
președintele Comitetului Executiv al 
Organizației, pentru Eliberarea Pa
lestinei. Yasser Arafat. Au fost dis-

în majoritatea punctelor populate 
de pe malul vestic al fluviului Ior
dan și din teritoriul Gaza au avut 
loc. în ultimele zile, .mari acțiuni de 
protest ale populației palestiniene îm
potriva regimului de ocupație israe- 
lian și a acțiunilor arbitrare ale au
torităților israeliene — relatează zia
rul egiptean ..Al Ahram“. reluat de 
agenția T.A.S.S. Participanții au ma
nifestat în sprijinul Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei (O.E.P.) si 
și-au reafirmat hotărîrea de a con
tinua lupta de eliberare și pentru 
înfăptuirea drepturilor naționale le
gitime ale poporului palestinian.

Au intervenit subunități întărite 
ale armatei de ocupație, care au 
făcut uz de arme de foc și de gaze 
lacrimogene. (Agerpres)

• Reuniunea de la Basel o Declarațiile unor 
politice

personalități

Lucrările Conferinței
F.A.O.

LAGOS 9 (Agerpres). — La Lagos 
s-a deschis cea de-a Vil-a ediție 
a. Tlrgului international. România 
este prezentă cu un pavilion in 
care sint expuse produse reprezen
tative ale întreprinderilor de co
merț exterior „Universaltractor", 
„Autodacia", „Masinexportimport", 
„C.N.A.". „Electroexportimport", 
„Danubiana". „Chimica", „Export- 
lemn" si „Tehnoforestexport".

La inaugurare, pavilionul țării 
noastre a fost vizitat de Augustus 
Aikhomu, vicepreședinte al guver
nului. de alte oficialități guverna
mentale, care au dat o înaltă apre
ciere exponatelor si si-au exprimat 
satisfacția pentru bunele relații 
existente între România si Nigeria.

LUANDA 9 (Agerpres)___în ca
pitala Republicii Populare Angola 
a fost inaugurat Tirgul internatio
nal pentru produse industriale 
„Filda-87“, la care participă peste 
200 de firme angoleze si întreprin
deri de comerț exterior din 20 de 
țări. în pavilionul României sint 
expuse produse reprezentative ale 
„Românexport". „Arpimex", „Con- 
fex“, „Electroexportimport". „Chi
mica" si „Autoexportimport".

Standul românesc a fost vizitat 
de Pedro de Castro Van Dunem. 
ministru de stat pentru problemele 
producției, de alți membri ai con
ducerii de partid si de stat. Minis
trul angolez a exprimat dorința ca 
schimburile comerciale bilaterale să 
se dezvolte din ce in ce mai mult, 
în avantajul reciproc.
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Acțiunile ce vor avea loc cu acest ț 
prilej pentru triumful idealurilor / 
păcii și destinderii. împotriva 1 
cursei înarmărilor au fost inițiate t 
de o serie de organizații antirăz- ’ 
boinice. precum și de unele partide ) 
politice.

A Campanie inițială de victimele bombardamentelor A
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BONN. — „Pentru măsuri concre
te în domeniul dezarmării", „Pen
tru măsuri radicale de reducere a 
arsenalelor militare" — sub aceste 
devize în R.F.G. a început luni o 
„Săptămînă a păcii".

atomice de Ia Hiroshima și Nagasaki
TOKIO. — La Tokio a început o 

campanie de protest a victimelor 
bombardamentelor atomice de la 
Hiroshima și Nagasaki împotriva 
creșterii cheltuielilor militare si a 
pericolului izbucnirii unui război 
nuclear. în cursul campaniei, care

se va desfășura pe parcursul a 
cinci zile în diverse localități japo
neze. vor avea loc mitinguri și de
monstrații în care se va cere gu
vernului desființarea bazelor mili
tare străine din țară.

BERNA (Agerpres). — La Basel 
s-a deschis duminică reuniunea gu
vernatorilor băncilor centrale din ță
rile Europei occidentale, S.U.A. și 
Japonia. în cadrul lucrărilor sînt 
dezbătute probleme legate de situa
ția de criză apărută la marile bur
se de valori în urma căderii conti
nue a cursului dolarului american. 
Această tendință s-a menținut, de 
altfel, și în cursul zilei de luni. La 
bursa din Tokio, dolarul a înregis
trat. la reluarea tranzacțiilor, o nouă 
reducere, la un nivel record, a cursu
lui său în raport cu yenul japonez.

South Wales a

ROMA 9 (Agerpres). — Partici- 
panții la cea de-a 24-a sesiune a 
Conferinței Organizației Națiunilor 
Unite pentru Alimentație și Agricul
tură (F.A.O.), care se desfășoară la 
Roma, l-au reales pe Edouard 
Saouma în funcția de director gene
ral al F.A.O., pentru un nou man
dat de șase ani. Actuala sesiune a 
Conferinței F.A.O., care va dura 
pînă la 23 noiembrie, are pe ordinea 
de zi probleme privind bugetul or
ganizației pe anii 1988—1989, precum 
și adoptarea unor programe de acti
vitate pe perioada următoare.

CONFLICTUL
DINTRE IRAN ȘI IRAK

BAGDAD 9 (Agerpres). — Avioa
ne ale forțelor aeriene jrakiene au 
bombardat luni un mtjre obiectiv 
naval în largul coastelor iraniene, a 
anunțat, la Bagdad, un purtător de 
cuvînt militar, citat de agenția 
I.N.A. El a precizat că toate apara
tele s-au întors la bază.

Pe de altă parte, I.N.A. Informea
ză că o rachetă lansată duminică de 
forțele iraniene a lovit un cartier 
de locuințe din Bagdad.

Deschiderea Conferinței generale
a O.N.U.D.I

BANGKOK 9 (Agerpres). — în ca
pitala Thailandei au început luni 
lucrările celei de-a Il-a Conferințe 
generale a Organizației Națiunilor 
Unite pentru Dezvoltare Industrială 
(O.N.U.D.I.), la care sînt reprezen
tate 130 de state, inclusiv România. 
Delegațiile» participante vor examina 
probleme privind adoptarea unor noi 
programe de asistență către țările în 
curs de dezvoltare, principii orienta
tive și măsuri în vederea dezvoltării 
resurselor umane și tehnologice în 
aceste state, mobilizarea resurselor 
lor financiare în scopul dezvoltării 
industriale, aspectele financiare ge-

nerate de scăderea cursului dolaru
lui etc.

In discursul de deschidere, primul 
ministrul thailandez, Prem Tinsu- 
lanonda, a avertizat că cea mai mare 
îngrijorare o provoacă creșterea 
protecționismului din partea țărilor 
industrializate. Vorbitorul a subliniat 
că un alt factor care contribuie la 
agravarea situației economice a țări
lor în curs de dezvoltare îl constituie 
criza cronică a datoriilor externe. 
Pentru a descătușa țările în curs de 
dezvoltare de această povară insu
portabilă — a spus el — trebuie gă
sită o soluție reciproc acceptabilă, 
durabilă și echitabilă.

BONN: Congresul U. C. D. din R. F. G.

LONDRA 9 (Agerpres). — într-un 
Interviu televizat, ministrul de fi
nanțe al Marii Britanii, Nigel Law- 
son. a apreciat că o recesiune de 
amploare mondială poate fi evitată 
în actuala conjunctură numai dacă 
Guvernul Statelor Unite ia măsuri 
pentru reducerea uriașului deficit 
bugetar federal. Trebuie să evităm 
o stare de criză și să învățăm din 
lecțiile celor petrecute în 1929, cînd 
cursurile la burse s-au prăbușit, a 
spus ministrul britanic.

El a opinat că S.U.A. trebuie să 
treacă de urgență la sporirea im
pozitelor și la reducerea cheltuieli
lor pentru a putea face față actua
lei situații economice dificile.

ției locale din West
Partidului Laburist, ministrul de ex
terne și al industriei din guvernul 
Australiei. William Hayden, a afir
mat că cele petrecute in ultima pe
rioadă la bursele occidentale de de
vize constituie, în fapt, o ilustrare 
a dezechilibrelor survenite in eco
nomia mondială, cele mai semnifi
cative fiind, după opinia sa, uria
șul deficit bugetar american și ex
cedentele balanțelor comerciale ale 
Japoniei și R.F G.

Pe de altă parte, Hayden a ară
tat că nici economia australiană, 
dependentă in marc măsură de ex
port. nu a fost ocolită de efectele 
nefavorabile ale crahului de la bur
se. care vor fi resimțite încă multe 
luni de acum înainte.

TEHERAN 9 (Agerpres). — Un 
comunicat militar difuzat de agenția 
I.R.N.A. informează că forțele ira
niene au lansat duminică două ra
chete sol-sol asupra clădirilor pos
turilor de radio și televiziune și co
municațiilor centrale din Bagdad. în 
aceeași zi, aparate militare iranie
ne au bombardat instalații econo
mice irakiene la nord-est de Kirkuk.

De asemenea, avioane de luptăira
niene au bombardat luni o garni
zoană militară din provincia Erbil, 
din nordul Irakului. Toate avioane
le au revenit la bazele lor. preci
zează I.R.N.A.

BONN 9 (Agerpres). — La Bonn 
au început lucrările celui de-al 35- 
lea Congres al Uniunii Creștin-De- 
mocrate, principala formațiune poli
tică a coaliției de guvernămînt din 
R. F. Germania.

Președintele partidului, cancelarul 
federal Helmut Kohl, a făcut o ana
liză a situației actuale a U.C.D. El 
s-a referit, de asemenea, la unele as
pecte ale situației internaționale, 
context în care ă dat o înaltă apre
ciere înțelegerii sovieto-americane 
privind eliminarea rachetelor cu 
rază medie și mai scurtă de acțiune.

Datorită acestui fapt, a apreciat vor
bitorul, în relațiile dintre. Est și Vest 
se manifestă un nou dinamism și, in 
prezent, așteptăm ca această tendin
ță să fie menținută. Cancelarul vest- 
german s-a pronunțat pentru dez
voltarea dialogului la toate nivelu
rile și a colaborării cu țările socialis
te. in scopul edificării unei cuprin
zătoare „ordini de pace** in Europa.

Totodată, el a reafirmat atașamen
tul guvernului său la pactul N.A.T.O.

în aceeași zi. delegații la Congres 
l-au reales pe Helmut Kohl în func
ția de președinte al U.C.D.

atena: Convorbiri in problema
americane de pe teritoriul Greciei

ATENA 9 (Agerpres). — La Atena 
au început negocierile americano- 
elene cu privire la încheierea unui 
nou acord asupra bazelor militare ale 
S.U.A. de pe teritoriul Greciei. Ac-

tualul acord privind bazele expiră 
în 1988. Primul ministru Andreas Pa- 
pandreu a reiterat că un eventual 
nou acord va fi supus aprobării 
populației în cadrul unui refe
rendum.

l~

GENTIILE DE PRESA
supra zonei Vienei, ei deținînd în 
permanență majoritatea incepind 
din 1945. Se remarcă, de asemenea 
pierderile de voturi ale Partidului 
Populist, care a obținut 28,4 la sută 
din sufragii, cu 6 la sută mai pu
țin ca la precedentele alegeri de a- 
cest gen, precum și sporul de 6 
mandate al Partidului Liberal.

CANBERRA 9 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul la o reuniune a organiza-

PRETORIA 9 (Agerpres). — Co
tidianul sud-african „The Star" re
levă în suplimentul său duminical că 
niciodată în istoria Republicii Sud- 
Africane scăderile cursurilor acțiu
nilor nu au fost așa de mari ca cele 
din ultimele zile de Ia bursa din 
Johannesburg, unde pierderile se ci
frează la peste 100 miliarde ranzi 
(un rând — 0.5105 dolari americani). 
Procentual, reducerea a fost de 40 
la sută, situație calificată ca „dezas
truoasă", care a „eclipsat" chiar de
clinul survenit în timpul marii crize 
din 1929.

Noi demonstrații antiguvernamentale la Seul
SEUL 9 (Agerpres). — La Seul s-a 

desfășurat duminică o amplă demon
strație de protest a studenților îm
potriva regimului dictatorial al lui 
Chun Dun Hwan. Au participat a-, 
proxlmativ 
cursul unui 
rarea unor

20 000 de persoane. în 
miting s-a cerut asigu- 
condiții echitabile de

desfășurare a alegerilor preziden
țiale din luna decembrie.

Agențiile de presă relatează că 
s-au produs ciocniri intre studenți și 
poliție, care a folosit împotriva a- 
cestora gaze lacrimogene și bastoane 
de cauciuc. Peste 50 de studenți au 
fost arestați. i

CONVORBIRI SOVIETO-VIET- 
NAMEZE. Secretarul general al 
C.C. al P.C.U.S., Mihail Gorbaciov, . 
s-a intilnit luni, la Moscova, cu 
Nguyen Van Linh, secretar generai 
al C.C. al P.C. din Vietnam. Con
vorbirea s-a referit la dezvoltarea 
relațiilor dintre P.C.U.S. și P.C.V., 
dintre U.R.S.S. și Vietnam, precum 
și la unele aspecte privind viața 
internațională, relatează agenția 
T.A.S.S.

SESIUNEA ADUNĂRII FEDE
RALE A R. S. CEHOSLOVACE. 
La Praga a început sesiunea 
Adunării federale a R. S. Ceho
slovace. în prima zi a lucrărilor, 
Bohuslav Chnoupek, ministrul afa
cerilor externe, a prezentat un 
raport în care sînt analizate aspec
te majore ale vieții internaționale 

' actuale.

FORȚELE ARMATE MOZAMBI- 
CANE au luat prizonieri 200 de 
membri ai grupării rebele autoin
titulate „Mișcarea Națională de Re
zistență", în cursul mai multor o- 
perațiuni de luptă desfășurate în 
provincia sudică Inhambane, a a- 
nunțat postul de radio Mozambic. 
Se precizează că mai multe unități 
ale armatei mozambicane au des- 

: fășurat acțiuni ofensive, în cursul
—— —— ' ' u____ ____ _

cărora au fost depistate și distruse 
tabere ale rebelilor.

LA BEIJING au avut loc con
vorbiri între Zhao Ziyang, pre
mierul Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze, și Li Gin Mo, președin
tele Consiliului Administrativ al 
R.P.D. Coreene, aflat în vizită ofi
cială în R. P. Chineză. S-a proce
dat la un schimb de informații în 
legătură cu activitatea partidelor 
și guvernelor din cele două țări, 
exprimîndu-se. de ambele părți, 
satisfacția pentru bunele relații re
ciproce, 
tării lor 
yang a 
Chineze 
punerile 
în direcția relaxării 
peninsula Coreea, pentru 
carea independentă și 
patriei.

LA TIRANA s-a desfășurat reu
niunea grupului de lucru al Co
mitetului permanent de coordona
re pentru diminuarea pericolelor 
seismice în Balcani. Participanții 
au analizat datele seismice in ve
derea întocmirii unui catalog al 
tulburărilor seismice in Balcani in 
perioada 1971—1987, relevă agenția 
A.T.A.

precum și dorința dezvol- 
în continuare. Zhao Zi- 
reafirmat sprijinul R. P. 
față de eforturile si pro- 
conducerii R.P.D. Coreene 

tensiunii în 
reunifi- 

pașnică a

DECLARAȚIE. Președintele Re
publicii Filipine, Corazon Aquino, 
a declarat că nu va permite ames
tecul străin în treburile interne ale 
țării. Luînd cuvîntul in cadrul unui 
program săptămînal radiodifuzat, 
șeful statului a subliniat că Filipi
ne este o țară suverană și că nici o 
țară nu-i va 
sale.

putea dicta dorințele

ALEGERI. în cadrul alegerilor 
pentru Consiliul provincial al ca
pitalei Austriei, desfășurate dumi
nică, candidații Partidului Socialist 
au întrunit cele mai multe din vo
turile exprimate — 54,9 la sută din 
total, avînd în acest for local 61 de 
deputați. Ja fost confirmată domi
nația tradițională a socialiștilor a-

DISCURS. 
nunțat după 
litate de candidat al Partidului 
Revoluționar Instituțional (P.R.I.) 
din Mexic — de guvernămînt — la 
funcția supremă în stat în alege
rile prezidențiale din iulie 
Carlos Salinas de Gortari s-a 
nunțat pentru modernizarea 
tregii vieți social-economice.
turale și politice a țării. Noua ad-

în primul discurs pro- 
desemnarea sa în ca-

1988, 
pro- 

în- 
cul-

Demonstrație pentru pace la Madrid

*

Zilele trecute, la Madrid, a avut loc o amplă demonstrație pentru pace, ț 
Cu acest prilej, peste 30 000 de persoane au manifestat pe străzile ora- i 
șului, pronunțindu-se împotriva prezenței bazelor militare americane pe / 
teritoriul Spaniei și pentru înlăturarea tuturor armelor nucleare din 1 
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Negocieri sovieto-americane privind limitarea 
și încetarea experiențelor nucleare

GENEVA 9 (Agerpres). — Luni, 
la Geneva a început prima rundă de 
negocieri sovieto-americane privind 
limitarea și, în final, încetarea tota
lă a experiențelor nucleare, anunță 
agenția T.A.S.S. După cum se știe, 
o înțelegere în această privință a 
fost realizată în timpul convorbiri

lor de la Washington dintre secre
tarul de stat al S.U.A., George 
Shultz, și ministrul de externe al 
U.R.S.S., Eduard Șevardnadze, în 
luna septembrie anul acesta. Ante
rior, între cele două țări au avut loc 
convorbiri cu caracter exploratoriu 
pe această temă.

ministrație, a continuat el, are da
toria de a acționa, de asemenea, în 
direcția apărării ferme a suvera
nității naționale în contextul inter
național, în care statele devin tot 
mai interdependente, de a im
pulsiona democratizarea vieții in
terne.

O PUTERNICA EXPLOZIE s-a 
produs în orașul Enniskillen, din 
Irlanda de Nord, cu prilejul unei 
ceremonii comemorative. 12 per
soane și-au pierdut viața, iar alte 
48 au fost rănite. Bomba a fost 
detonată în plină mulțime, aduna
tă pentru a aduce un omagiu ce
lor căzuți în al doilea război mon
dial. Poliția apreciază că este vor
ba de un act terorist punitiv al Ar
matei Republicane Irlandeze, pen
tru eșecurile din ultimul timp, 
marcate prin importante capturi de 
arme și uciderea unor membri ai 
organizației. Regina Elisabeta a 
Il-a. premierul Margaret Thatcher 
și liderul laburist Niel Kinnock au 
condamnat acest „act de atroci
tate".

APLICAȚII MILITARE. Aproxi
mativ 34 000 de rezerviști, angajați 
civili ai armatei și membri ai Găr
zii Naționale din 12 state situate 
în nord-estul Statelor Unite au fost 
convocați în vederea verificării ca
pacității de mobilizare a truDelor. 
Potrivit unui purtător de cuvînt

oficial, aplicațiile militare/— cele 
mai ample desfășurate de S.U.A. 
după cel de-al doilea război mon
dial — urmează să dureze două 
săptămîni.,

REUNIUNE A COMISIEI ECO
NOMICE O.N.U. PENTRU EU
ROPA. La Geneva s-au deschis 
lucrările unei sesiuni speciale a 
Comisiei Economice a O.N.U. pen
tru Europa (C.E.E./O.N.U.). Dele
gații vor dezbate proiectul unui 
raport privind măsuri pentru dez
voltarea cooperării între Est și 
Vest, informează agenția A.D.N.

CELE MAI MARI ORAȘE DIN 
S.U.A. Numărul orașelor ameri
cane cu o populație de peste un 
milion de locuitori a ajuns Ia opt 
— a anunțat Biroul de recensămînt 
al Ministerului Comerțului al Sta
telor Unite. Pînă în 1980. în State
le Unite au existat șase orașe cu o 
populație mai mare de un milion 
de locuitori, la care s-au adăugat 
în ultima perioadă San Diego, din 
statul California, și Dalas (Texas). 
Cele mai mari orașe americane ră- 
mîn New York — 7,3 milioane lo
cuitori, Los Angeles — 3,3 milioane 
și Chicago — 3 milioane. De notat 
că Washingtonul nu figurează pe 
lista marilor orașe americane, avînd 
o populație de numai 636 000 de lo
cuitori.

ÎN BELGIA S-A ANUNȚAT, LUNI. OFICIAL. DIZOLVAREA PARLA
MENTULUI, printr-un decret regal. Prin dizolvarea forului legislativ. în 
această țară începe oficial campania electorală. în vederea alegerilor ge
nerale anticipate fixate pentru 13 decembrie 1987. Scrutinul este rezulta- ■ 
tul criiei guvernamentale izbucnite în octombrie a.c., provocată de re
crudescența divergențelor dintre valoni și flamanzi.
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