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PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU
ȘI PREȘEDINTELE SAMUEL KANYON DOE 
au semnat Acordul pe termen lung privind dezvoltarea 
cooperării economice și tehnice și a schimburilor comerciale 
între Republica Socialistă România și Republica Liberia
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a inaugurat Tirgul Internațional București 
prestigioasă manifestare economică, aflată la cea de-a Xll-a ediție

Expresie grăi
toare a marelui 
potențial al eco
nomiei noastre 
naționale, a vo
inței României 
socialiste de a 
contribui activ, 
pe multiple pla
nuri, la cauza 
colaborării, 
destinderii, în 
interesul păcii 
și înțelegerii 
internaționale

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, șl președintele 
Republicii Liberia, Samuel Kanyon 
Doe, au semnat, simbătă, în cadrul 
unei ceremonii, care a avut Ioc la 
Palatul ’Consiliului de Stat, Acordul 
pe termen lung privind dezvoltarea

cooperării economice șl tehnice șl a 
schimburilor comerciale intre Repu
blica Socialistă România și Republi
ca Liberia.

După semnare, în aplauzele celor 
prezenți. cei doi președinți s-au fe
licitat reciproc, și-au strins miinile 
cu căldură.

La ceremonie au luat parte membri 
ai Consiliului de Stat șt ai guver
nului, alte persoane oficiale ro
mâne.

Au participat persoanele oficiale 
care îl însoțesc pe Înaltul oaspete 
liberian.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, a inaugu
rat, simbătă, 18 octombrie, cea de-o Xll-a ediție a Tîr- 
gului Internațional București — prestigioasă manifestare 
economică, devenită tradițională, care ilustrează politica 
partidului și statului român de dezvoltare multilaterală a 
țării, de extindere a colaborării și cooperării economice cu 
toate statele lumii.

La festivitatea inaugurării au 
participat membri și membri su
pleante ai Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. secretari ai 
C.C. al P.C.R., membri ai C.C. al 
P.C.R.. ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, conducători de instituții 
centrale, organizații de masă și ob
ștești.

Au fost prezente șefii misiunilor 
diplomatice acreditate la București, 
membri ai corpului diplomatic, di
rectorii pavilioanelor naționale și re
prezentanți ai firmelor de peste ho
tare care iau parte la actuala edi
ție a tirgului, corespondenți ai' pre
sei străine.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost 
întimpinati la sosirea în incinta 
Complexului expozițional din Piața 
Scinteii cu deosebită căldură de mii 
de bucureșteni. Cei prezenți și-au 
manifestat sentimentele de înaltă

stimă și prețuire, de profundă dra
goste și gratitudine pe care întrea
ga noastră națiune le nutrește față 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu pen
tru contribuția sa la elaborarea și 
înfăptuirea politicii partidului de 
dezvoltare in ritm intens a econo
miei naționale, de ridicare continuă 
a nivelului de trai material și spiri
tual al întregului popor. pentru 
vasta activitate dedicată triumfului 
socialismului și comunismului pe 
pămintul patriei, creșterii prestigiu
lui României in lume. S-a scandat 
cu putere ..Ceaușescu — P.C.R.‘‘,
„Ceaușescu și poporul". „Ceaușescu 
— Pace". Pionieri, tineri și tinere au 
oferit cu afecțiune buchete de flori 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu. Formații 
corale au întregit prin cîntec atmos
fera sărbătorească a reîntîlnirii cu 
secretarul general al partidului, cel 
mai iubit fiu al națiunii noastre, de 

numele căruia se leagă mărețele 
Înfăptuiri ale poporului român in 
anii luminoși inaugurate de Congre
sul al IX-lea al P.C.R.. de cînd în 
fruntea partidului și statului se află 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Actuala ediție a Tirgului Interna
țional București evidențiază pro
gresele deosebite înregistrate de 
România în toate domeniile activi
tății economice, potențialul sporit al 
economiei naționale, capacitatea sa 
de a participa într-o măsură tot mai 
mare la schimbul mondial de valori. 
Importanta manifestare economică 
găzduită de capitala țării noastre 
pune în lumină succesele dobindite 
de oamenii muncii în ampla ac
țiune. organizată din inițiativa to
varășului Nicolae Ceaușescu. vizînd 
mai buna organizare și modernizare 
a proceselor de producție din toate 
sectoarele de activitate, ale cărei 
efecte concrete se regăsesc . atît. în 
planul sporirii productivității muncii 
și eficienței economice, cit și în cel 
al ridicării nivelului tehnic și cali
tativ al produselor, al competitivi
tății lor.

Desfășurată sub deviza, devenită 
tradițională. „Comerț-cooperare-dez- 
voltare-pace !“, ediția a Xll-a a tir
gului evidențiază. în același timp, 
dorința nestrămutată a României de 
e-și extinde conlucrarea pe tărîm 
economic cu alte țări, de a întări le
găturile de prietenie ce o leagă de 
acestea, componente importante ale 
politicii sale pusă consecvent In 

slujba păcii și securității, Înțelegerii 
și colaborării dintre națiuni.

Ceremonia deschiderii oficiale a 
Tirgului Internațional București a 
fost marcată de intonarea Imnului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România.

A luat. apoi, cuvîntul tovarășul 
Ilie Văduva, ministrul comerțului 
exterior si cooperării economice in
ternaționale, care a spus :

Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena 

Ceaușescu,
Stimați oaspeți. 
Onorată asistență,
Bucureștiul — capitala Înfloritoare 

a României socialiste — găzduiește, 
începind de astăzi, a Xll-a ediție a 
Tirgului Internațional, eveniment de 
seamă al vieții economice și co
merciale românești și. totodată, cu 
largă rezonantă peste hotare, mani
festare care se desfășoară In spiritul 
unor imperative majore ale contem
poraneității : Comerț — Cooperare — 
Dezvoltare — Pace.

Cu sentimente de profund respect 
și aleasă recunoștință, avem deose
bita cinste de a saluta, cu nețărmu
rită bucurie, prezența la acest eve
niment deosebit a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, de numele căruia este lega
tă impresionanta dezvoltare a econo
miei românești îndeosebi in perioada 
istorică inaugurată de Congresul al 
IX-lea al partidului, perioadă pe care 
o denumim cu profundă mîndrie pa
triotică „Epoca Nicolae Ceaușescu", 
marile realizări ale poporului nostru 
care prin această manifestare sînt tot 
mai bine cunoscute și apreciate în 
lume.

Prezenta dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, la inaugurarea 
noii ediții a tirgului constituie o 
emoționantă și grăitoare expresie 
a grijii permanente pe care o purtati 
ascensiunii neîntrerupte a României

(Continuare în pag. a IlI-a)

ASTĂZI, 
LA POSTURILE 

DE RADIO 
Șl TELEVIZIUNE 
Cu prilejul sărbă

toririi Zilei recoltei, 
azi va avea loc în 
municipiul Slatina o 
adunare populară, 
pe care posturile 
de radio și televi
ziune o vor trans
mite direct, în ju
rul orei 10,30.

Sîmbătă s-au încheiat convorbirile 
oficiale dintre președintele Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și președintele 
Republicii Liberia, Samuel Kanyon 
Doe.

în cadrul noii runde de convorbiri, 
a continuat schimbul de păreri pri
vind dezvoltarea colaborării bila
terale.

Cei doi președinți și-au manifes
tat satisfacția fată de rezultatele vi
zitei, de convorbirile purtate, pen

Ceremonia plecării oficiale a președintelui Republicii Liberia

Simbătă, 18 Nctombrie, s-a în
cheiat vizita oficială de prietenie 
efectuată in tara noastră, la invita
ția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, de președintele Republicii 
Liberia, I Samuel Kanyon Doe.

Ceremonia plecării oficiale a șefu
lui statului liberian a avut loc pe 
platoul din fața Palatului Republi
cii, unde erau arborate drapelele de 
stat ale Republicii Socialiste Româ
nia și Republicii Liberia.

Au fost prezenți membri ai Consi

COMUNICAT
asupra vizitei in Republica Socialistă România 

a președintelui Republicii Liberia, Samuel Kanyon Doe 
IN PAGINA A V-A

încheierea convorbirilor
tru înțelegerile convenite cu acest 
prilej. Oaspetele a exprimat apre
cieri la adresa realizărilor poporu
lui român în dezvoltarea multilate
rală a țării și a arătat că posibilită
țile oferite de a cunoaște direct im
portante sectoare ale economiei 
noastre naționale i-au întărit convin
gerea că există condiții favorabile 
pentru amplificarea relațiilor de co
laborare dintre cele două țări.

Cei doi președinți au hotărît să 
continue dialogul la nivel inalt ro- 

liului de Stat și ai guvernului, ge
nerali, alte persoane oficiale.

O gardă militară a prezentat ono
rul. S-au intonat imnurile de stat 
ale Republicii Liberia și Republicii 
Socialiste România.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Samuel Kanyon Doe au trecut în 
revistă garda de onoare.

Președintele Republicii Liberia și-a 
luat rămas bun de la persoanele o- 
ficiale Tomâne.

Pionieri români și copii ai mem
brilor Ambasadei Liberiei la Bucu

mâno-liberian, apreciind că acesta 
este în interesul extinderii și apro
fundării legăturilor de prietenie și 
colaborare dintre țările și popoarele 
noastre, servește cauzei generale a 
păcii, securității Și înțelegerii inter
naționale.

Convorbirile s-au desfășurat Intr-o 
atmosferă prietenească, sub semnul 
stimei și respectului reciproc.

Rezultatele vizitei au fost con
semnate intr-un comunicat, care se 
dă publicității.

rești au oferit președinților 
Nicolae Ceaușescu și Samuel Kanyon 
Doe buchete de flori.

La despărțire, cei doi președinți 
și-au strins miinile cu prietenie.

Prin intreaga desfășurare, prin re
zultatele sale, vizita înaltului oaspe
te din Republica Liberia se înscrie 
ca un moment de importanță deose
bită pentru dezvoltarea și adincirea 
relațiilor de prietenie și colaborare 
dintre cele două țări și po
poare, în interesul reciproc, in fo
losul cauzei destinderii, păcii, înțe
legerii și cooperării între națiuni.
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Idei si teze subliniate de tovarășul Nicolae Ceausescu
la solemnitatea conferirii înaltului titlu de

II Erou al Noii Revoluții Agrare"
Acum, în anotimpul in care se cu

leg ultimele roade ale muncii de
puse de-a»lungul unui întreg an pe 
ogoarele patriei, de Ziua recoltei, 
gindurile intregului popor se în
dreaptă, încărcate de profunde sem
nificații, către lucrătorii pămintu
lui. Țara toată ii cinstește pe 
eroii recoltelor bogate. Lucrătorii 
ogoarelor, toți oamenii muncii sînt 
profund recunoscători partidului, 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru deosebita 
preocupare față de dezvoltarea agri
culturii românești, pentru stabilirea 
obiectivelor noii revoluții agrare și 
asigurarea condițiilor in vederea în
făptuirii lor exemplare.

Cu prilejul adoptării, de către 
Consiliul de Stat, a Decretului pri
vind instituirea titlului de „Erou ai 
Noii Revoluții Agrare", s-a dat o 
înaltă apreciere rolului hotărîtor al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu in e- 
laborarea și înfăptuirea cutezătoare
lor programe de dezvoltare econo- 
mico-socială a României socialiste. 
A fost pusă cu putere în lumină — 
și de această dată — contribuția e- 
sdnțială a secretarului general al 
partidului la progresul agriculturii 
românești. Era, așadar, în firea lu
crurilor ca cel pe al cărui piept să 
strălucească, intiia dată, înalta dis
tincție să fie însuși tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. în Hotărirea-De- 
cret a Comitetului Politic Executiv 
al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român și Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, prin care conducătorului 
partidului și al țării îi este conferit 
titlul de „Erou al Noii Revoluții 
Agrare", se inscrie. la loc de cinste, 
rolul determinant, hotărîtor al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
progresul multilateral al țării, con
tribuția sa esențială la stabilirea 
obiectivelor noii revoluții agrare, la 
elaborarea și realizarea politicii de 
făurire a unei agriculturi intensive.

La solemnitatea înmînării înal
tului litiu, in cuvîntarea rostită 
cu acest prilej, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat că a- 
cordarea acestei distincții constituie 
o apreciere a activității sale, dar și 
a justeței politicii Partidului Comu
nist‘Român in domeniul agriculturii. 
O apreciere a temeiniciei istoricelor 
hotăriri ale celui de-al XIII-lea Con
gres privitoare la dezvoltarea gene
rală a patriei, proces în care un rol 
de mare însemnătate revine agricul
turii — ramură de bază a economiei 
noastre naționale. Referindu-se la 
drumul agriculturii românești în 
anii socialismului, secretarul general 
al .partidului a arătat că tot ceea ce 
s-a înfăptuit pe acest plan se Înca
drează in ansamblul mărețelor rea
lizări obținute în patria noastră, in 
absolut toate domeniile vieții econo
mico-sociale, după 23 August 1944 
și, cu deosebire, in cei 21 de ani care 
au trecut de la Congresul al IX-lea 
și pină în prezent.

Secretarul general al partidului a 
•evidențiat temeiurile noii calități a 
maifeii in agricultură. Și' s-ă referit, 
în acest sens, la marile’ eforturi ale

_________________________________________________________

întregii noastre societăți pentru a 
realiza mecanizarea agriculturii, pen
tru a crea fin vast sistem de irigații 
și a finanța ample lucrări de îmbu
nătățiri funciare, pentru a asigura 
semințe de calitate superioară, ca
dre calificate. în aceste împrejurări, 
chiar intr-un an cum este cel ac
tual, cind condițiile climatice nu au 
,fost dintre cele favorabile, au 
putut fi învinse greutățile, obținin- 
du-se o recoltă bună. La cereale, cele 
28 de milioane de tone ce se obțin 
în 1986 constituie cea mai bună pro
ducție pe care a avut-o vreodată 
România.

...S-a schimbat țara. S-au schimbat 
rinduielile. Toate aceste prefaceri 
înnoitoare au înriurit și agricultura. 
Totul insă trebuia luat de la început. 
Totul trebuia reclădit din temelii. 
Țăranii își uniseră pămînturile. Au 
făcut-o la îndemnul partidului. Cu 
încredere în cuvintul partidului. Nu 
a fost ușor începutul. Se lucra în 
condiții dintre cele mai grele, iar in
ventarul agricol era restrîns. Meto
dele agrotehnice erau și ele înapoia
te. Unica șansă o constituia revo- 
luționarea agriculturii. Cooperativi- 

, zarea se dovedise.a fi ea însăși o 
revoluție. Dar. o dată cu unirea pă- 
mînturilor. cu instituirea proprietății 
de stat și cooperatiste în agricultură, 
se impunea încă o revoluție, pentru

pornindu-se de la ce a fost Înainte 
,de 23 August 1944, de la relațiile 
semifeudale păstrate în agricultura 
românească în plin secol XX, arată 
că trecerea la o agricultură inten
sivă, în anii de după cel de-al IX- 
lea Congres al partidului, reprezintă 
un fapt cu adevărat revoluționar în 
viata patriei. în munca pămintului. 
în felul de a fi și de a gindi al 
țăranului.

O dată cu intrarea într-un nou 
cincinal, cel actual, a început, prin 
trecerea la înfăptuirea cutezătoare
lor obiective stabilite de cel de-al 
XIII-lea Congres, o nouă etapă a 
dezvoltării economico-sociale a țării. 
Și a început, totodată, o etapă su
perioară a noii revoluții agrare. Este 
bogat în semnificații faptul că cel 
de-al XIII-lea Congres al partidului 
a proiectat, în temeiul tezelor origi
nale. profund științifice ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, o 
nouă imagine a progresului multila
teral al patriei noastre. Industria și 
agricultura se vor dezvolta în rit
muri apropiate. Cit privește obiec
tivele din domeniul agriculturii, ele 
se referă cu precădere la 
mari și stabile. Fără astfel 
colte nici nu ar fi posibile 
de creștere apropiate de cele 
dustrie. Este posibil să fie 
tui te aceste cutezătoare obiective ?

recolte 
de re- 
ritmuri 
din in- 
înfăp-

Soarta recoltelor
o hotărăsc oamenii
a scoate munca pămintului din se
culara ei înapoiere. Această revolu
ție a început după Congresul al IX- 
lea al partidului, în anii „Epocii 
Nicolae Ceaușescu".

Modernizarea agriculturii însemna 
mecanizare și automatizare. însemna 
chimizare. Se înțelege lesne că po
sibilitatea reală a trecerii la măsuri 
de modernizare in acest domeniu a 
apărut numai după ce, pe baza pro
gramelor elaborate de partid, de se
cretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, au fost ridicate 
impunătoare uzine, asigurîndu-se 
progresul accelerat al siderurgiei, 
construcțiilor de mașini, chimiei, al
tor domenii industriale. Din fabrici 
au pornit spre ogoarele țării trac
toare. combine. îngrășăminte, chimi
ce. Au pornit mașini de concepție 
românească destinate să „taie" ca
nale de irigații. Iar la baza acestui 
proces de colaborare reală s-a aflat 
— și se află — teza de esență 
revoluționară a tovarășului 
Nieolae Ceaușescu referitoare la uni
tatea obiectivă, legică, în condițiile 
economiei noastre naționale, dintre 
industrie și agricultură. Această uni
tate reprezintă, azi, „coloana verte
brală" a dezvoltării economice și so
ciale a României.

O analiză din perspectiva istoriei,

Da, este posibil ! Secretarul general 
ai partidului a arătat, în cuvintul 
său la solemnitatea amintită, că te
meinice argumente aduce, în acest 
sens, județul Olt, căruia i se va con
feri, pentru realizările din acest an, 
titlul de „Erou al Noii Revoluții 
Agrare". Faptul că, aici, .producția 
medie la hectar este de aproape 
22 000 kg la porumb știuleți, de peste 
6 000 kg la grîu. de peste 7 000 kg la 
orz. de peste 3 500 kg la floarea-soa- 
relui. de peste 43 000 kg la sfecla de 
zahăr arată că acordarea titlului 
nu-i legată de recolta dintr-un do
meniu sau altul, ci de rezultatele 
Obținute pe ansamblul județului. 
Dar. așa cum a precizat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în aproape toate 
județele sînt unități care au rezul
tate bune și foarte bune, ceea ce 
arată că actualul cincinal a început 
bine și în agricultură. Faptele, așa
dar, constituie dovada cea mai grăi
toare că obiectivele noii revoluții 
agrare șint în mod realist fundamen
tate și că pot fi îndeplinite.

Secretarul general al partidului a 
arătat că nu va fi ușor să fie rea
lizate aceste obiective, așa cum nu 
a fost ușor nici pînă în prezent. Se 
cere muncă, hotărire. spirit gospodă
resc. Se cere disciplină și răspun
dere. Șș .egre o conștiință nouă, Șe

cer? acțiune în spirit revoluționar 
— pentru că nici o revoluție nu 
poate fi înfăptuită fără revoluționari 
în știință. în tehnică, în cultură. 
Nici noua revoluție agrară nu poate 
fi înfăptuită fără revoluționari, fără 
oameni care să gindească în spirit . 
novator, să dovedească răspundere 
în muncă, să învețe continuu.

Așadar, se poate ! Mai mult! Mai 
bine! Pledează pentru acest adevăr 
și experiența acumulată in acești 
ani de țărănimea cooperatistă, de 
specialiștii care lucrează in dome
niul agriculturii. Este o experiență 
bogată. O experiență înaintată. Une- . 
Ie unități: au făcut mari pași înainte, 
au depășit realizările obținute la 
nivelul țării și s-au autodepășit pe 
ele însele, 
prin spirit 
tezanță in 
realiza cit 
tirea care 
ceastă voință, 
cunoscute. Au fost organizate intil
niri, consfătuiri in cadrul cărora 
fruntașii au vorbit despre metodele 
lor, despre modalitatea, lor de a 
ajunge la astfel de performante. Nu
meroase experiențe înaintate au fost 
prezentate și in paginile ziarului 
nostru. Ceea ce cere, acum, partidul 
este ca acest tezaur de experiență 
să rodească în întreaga agricultură. 
Să fie aplicat pe larg, desigur in 
mod creator, și de alte colective. .Să 
fie generalizat in toate zonele țării. 
Astfel de performanțe nu pot fi ob
ținute de la, sine. Și mai ales, nu pot 
fi obținute cu. privirile îndreptate 
spre cer. în așteptarea ploii binefăcă
toare. Este . nevoie de muncă, de 
bună organizare, de răspundere, de 
încredere in marile posibilități pe 
care le are agricultura noastră, de 
pasiune revoluționară. Sint revela
toare, în această privință, cuvintele 
rostite nu demult. de . tovarășul 
Nicolae Ceaușescu : „Cind am dis
cutat să obținem 10 mii de kilo
grame de porumb la hectar, mulți se 
uitau și ziceau : astea sint cerințe 
abstracte. Cind am vorbit de 20 de 
mii de kilograme la hectar, chiar cei 
de la Institutul Agronomic și de la 
Academia Agricolă erau neîncreză
tori. Acum avem și 10 și 20 de mii, 
începem să vorbim de 30 de mii de 
kilograme de porumb la hectar și 
acum oamenii au încredere că se 
poate realiza această producție. Cind 
s-a vorbit de 8 000 kilograme de griu 
Ia hectar, multi erau neîncrezători. 
Acum avem 8 000 și vom ajunge să 
avem pe marea majoritate a supra
fețelor 8 000 kg la hectar și ne gin- 
dini să ajungem la 10 000 kg la hec-

■ tar". Cu adevărat, de oameni, de în
crederea lor că pot mai mult, tot 
mai mult, prin muncă, prin cute
zanță în gîndire, prin învățătură, 
depind marile recolte. .Noua revolu
ție agrară înseamnă revolutionarea 
organizării muncii, a uneltelor de 
muncă, a tehnologiilor, dar și a con
științei oamenilor.

prin munca Oamenilor, 
de răspundere, prin cu- 

gindire, prin voința de a 
mai mult și prin pregă- 
să facă operațională a- 

Aceste unități sînt

EXPERIENȚA ÎNAINTATĂ LARG
CUNOSCUTĂ SI GENERALIZATA
a

in condiții climatice mai grele se verifică
priceperea și hărnicia

Cooperativa agricolă Mureșeni, ju
dețul Mureș, are terenurile situate 
în preajma municipiului Tirgu Mu
reș, Drept pentru care cu ani, in 
urmă unii au denumit unitatea 
„cooperativa agricolă orășenească1 
unde — spuneau ei — „nu se poa
te face agricultură din lipsa forței 
de muncă". Opinie pe care viata, de
sigur. a infirmat-o. întrucit pentru 
multi mirajul recoltelor bogate avea 
să fie mai puternic decit cel al in
dustriei. O atestă intîi de toate fap
tele. care arată că. aici, tocmai for
ța de muncă (numerică și calitati
vă) si specializarea cooperatorilor pe 
culturi au stat la baza recoltelor bo
gate din ultimii ani. Dar să exem
plificăm cu sfecla de zahăr, cultu
ră care a dus faima acestei coope
rative agricole. Dacă în 1970. coope
ratorii de aici își amintesc că reali
zau o producție medie de numai 
18 000 kg sfeclă de zahăr la hectar, 
in ultimii 15 ani nivelul recoltei a 
înregistrat salturi spectaculoase ca 
în acest, an să ajungă la 60 000 kg 
la hectar, pe o suprafață de 100 
hectare.

Despre modul cum au acționat coo
peratorii pentru realizarea acestei 
producții, in condițiile unui an cu 
cele mai scăzute precipitații din 
timul deceniu, ne-a vorbit 
Cheșa, președintele unității.

— Am încercat — și cred că 
reușit — să-i fac pe oameni să 
teleagă că producții mari pot fi 
tinute numai prin lucrări făcute la 
timp și de calitate bună. Spun astș 
intrucît solul de care dispunem nu 
este mai bun decit al altor coope
rative agricole din județ. Dimpotri-

LĂ C.Ă.P. MUREȘENI, JUDE
ȚUL MURES, 60 000 KG SFE
CLĂ DE ZAHĂR LA HECTAR

ul- 
Ilie
am 
in- 
ob-

vă. cu ani In urmă multe terenuri 
destinate sfeclei de zahăr aveau ex
ces de umiditate, care, după opinia 
specialiștilor, era mai dăunătoare de- 
cit seceta. Or. pentru a înlătura a- 
cest neajuns, am efectuat anual am
ple lucrări de imbunătățire a solu
lui. Drenajele, scarificările au fost 
însoțite de aplicarea, an de an. a 
unor cantități mari de îngrășămin
te naturale. Bunăoară, pentru pro
ducția acestui an. fiecare hectar a 
primit, in medie, cite 50 tone gu
noi de grajd. Dar. oricit de bun ar 
fi solul, fără o bună organizare a 
muncii și respectarea riguroasă a 
tehnologiei acestei culturi, recoltele 
mari sint de neconceput. Aș da nu
mai un exemplu. în acest an. noi 
am încheiat semănatul în patru zile 
lucrătoare, iar recoltarea si trans
portul — in mai puțin de 10 zile.

Toate lucrările din tehnologia a- 
cestei culturi au fost făcute ținîn- 
du-se seama de condițiile climati
ce. „Pentru menținerea apei în sol 
în perioada de vegetație — ne spu
ne inginerul Eugen Oomșa. șeful fer
mei nr. 2 — nfci am executat. în 
acest an secetos, trei prașile meca
nice și nu mai puțin de sase ma
nuale. Acestora li s-au adăugat două 
lucrări de plivit in lunile iulie — 
august. Totodată s-a urmărit, men
ținerea a cel puțin 98 000—110 000

plante recoltabile la hectar. In func
ție de potențialul productiv al fie
cărei sole". Corelate cu alte acțiuni, 
între care fertilizarea, in timp util, 
cu îngrășăminte chimice după cri
terii strict științifice. aceste lucrări 
au anulat aproape in întregime e- 
fectele secetei. Dovada : producția 
medie obținută la ferma nr. 2 din 
Vălureni. pe 60 hectare cultivate, 
fost de 62 000 kg sfeclă de zahăr la 
hectar, iar pe parcela „Rit" — pe 10 
hectare — de 73 000 kg la hectar.

Munca făcută cu răspundere i-a 
răsplătit și în acest an pe coope
ratorii din Mureșeni. „E adevărat — 
ne spune Otilia Lobonțiu. contabi- 
lul-sef al unității — noi am cheltuit 
în. jur de 15 000 lei de fiecare hec
tar. dar beneficiile realizate însu
mează 35 000 lei. Depășirea substan
țială a planului ne-a permis să ob
ținem de la această cultură veni
turi în valoare de 3,3 milioane lei, 
să ne asigurăm circa 70 la sută din 
necesarul de suculente pentru sec
torul zootehnic". Un alt amănunt : 
pentru producția realizată in acest 
an. C.A.P. Mureșeni urmează să pri
mească circa 25 tone de zahăr din 
care o parte va fi destinată retri
buirii cooDeratorilor. iar alta va fi 
utilizată în sectorul micii industrii 
a cooperativei.

Sint doar citeva argumente pen
tru care cooperatorii din Mureșeni 
si-au propus ca in 1987 să crească 
producția pe cele 100 hectare cul
tivate cu alte 15 000 kg sfeclă de za
hăr la hectar.

Gheorqhe GIURGIU 
corespondentul „Scinteii”

REZULTATE IN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ
Prezentăm, in continuare, rezultatele obținute In tntrecerea socialistă 

de alte colective fruntașe de oameni ai muncii din întreprinderi indus
triale, construcții, unități agricole, transporturi, precum «i din domeniul 
circulației mărfurilor și al prestărilor de servicii.

Pe baza rezultatelor obținute pe primele trei trimestre ale anului si 
a punctajului general stabilit in raport de realizarea indicatorilor pre- 
văzuți in criteriile de organizare a întrecerii socialiste, la sftrsitul lunii 
septembrie pe primele locuri se situează :

ÎN DOMENIUL PRODUCERII 
ENERGIEI ELECTRICE 

PE BAZA DE HIDROCARBURI 
Locul I : întreprinderea electro- 

centrale Galați, cu 593,6 puncte.
Locul II : întreprinderea electro- 

centrale Arad, cu 535,9 puncte.
Locul III : întreprinderea electro- 

centrale Timișoara, cu 512,4 puncte.
ÎN DOMENIUL EXTRACȚIEI 

ȚIȚEIULUI ȘI GAZULUI METAN
Locul I : Schela de producție pe

trolieră Drăgășani, județul Vîlcea, 
cu 760,7 puncte.

Locul II : Schela de producție 
Berea, județul Buzău, cu 749 puncte.

Locul III : Schela de producție 
petrolieră Moșoaia, județul Argeș, 
cu 706,4 puncte.

velopa Luduș, județul Mureș, cu 
775,7 puncte.

Locul II : întreprinderea „Prod- 
complex" Tirgu Mureș, cu 728,7 
puncte.

Locul III : întreprinderea de ar
ticole tehnice din cauciuc Brașov, 
cu 634,7 puncte.

Sascut, județul Bacău, cu 881,7 
puncte.

Locul III : întreprinderea de pro
duse zaharoase „Kandia" Timișoa
ra, cu 836,7 puncte.
ÎN AGRICULTURA DE STAT — 

UNITĂȚI CU PROFIL AVICOL 
Locul 

de stat 
puncte.

Locul 
de stat

Locul
de stat Constanța, cu 1198,3 puncte.

I : întreprinderea 
Piatra Neamț, cu

II : întreprinderea 
Suceava, cu 1 339,2
III : întreprinderea

avicolă 
1 363,8

avicolă 
puncte, 
avicolă

ÎN DOMENIUL GEOLOGIEI
Locul I : întreprinderea de pros

pecțiuni geologice și geofizice Bucu
rești, cu 697,4 puncte.

Locul II : întreprinderea de 
prospecțiuni și explorări geologice 
Suceava, cu 605,8 puncte.

Locul III : întreprinderea de 
prospecțiuni și explorări geologice 
Hunedoara, cu 555,5 puncte.

ÎN INDUSTRIA
DE MEDICAMENTE, COSMETICE*  

COLORANȚI ȘI LACURI
Locul I : întreprinderea de pro

duse cosmetice „Farmec" Cluj-Na- 
poca, cu 843,8 puncte.

Locul II : întreprinderea „Pro
gresul" Ploiești, cu 552,6 puncte.

Locul III : întreprinderea de me- 
dicam’ente București,, cu 413,4 
puncte.
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ÎN SECTORUL
DE CONSTRUCȚII-MONTAJ 

AL CONSILIILOR POPULARE
Locul I : Trustul antrepriză gene

rală de construcții-montaj Timiș, 
cu 869,4 puncte.

Locul II : Trustul antrepriză ge
nerală de construcții-montaj Argeș, 
cu 631,6 puncte.

Locul III : Trustul antrepriză ge
nerală de construcții-montaj Mu
reș, cu 525*5  puncte.

ÎN INDUSTRIA 
PRODUSELOR REFRACTARE. 
CARBUNOASE ȘI ABRAZIVE 
Locul I: întreprinderea de pro- 

cu 742,7duse cărbunoase Slatina, 
puncte.

.Locul II : întreprinderea de pro
duse abrazive Bîrlad, , județul 
Vaslui, cu 527,3 puncte.

Locul III : întreprinderea „Car- 
bochim" Cluj-Napoca, cu 470,1 
puncte.
ÎN INDUSTRIA DE TRACTOARE 

ȘI MAȘINI AGRICOLE, 
AUTOCAMIOANE ȘI TURISME, 

RULMENȚI ȘI ORGANE 
DE ASAMBLARE

Locul I : întreprinderea mecani
că Băilești, județul Dolj, cu 878 
puncte.

Locul 
turi de 
Sărat, 
puncte.

Locul__. ____ ,....__  ,,
mecanica" Moreni; județul Dîmbo
vița, cu 352,4 puncte.

II : întreprinderea garni- 
frînă și etansare Rîmnicu 
județul Buzău, cu 486.6
III : întreprinderea „Auto-
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ÎN INDUSTRIA DE MASINI- 
UNELTE, MECANICA FINA 
ȘI SCULE. ECHIPAMENT 

SPECIAL
Locul I : întreprinderea nr. 

Brașov, cu 828,1 puncte.
Locul IT : întreprinderea „Indus

tria tehnică medicală" București, 
cu 776.3 puncte.

Locul III : întreprinderea meca
nică Plopeni, județul Prahova, cu 
758.3 puncte.

ÎN INDUSTRIA PRELUCRĂRII 
CAUCIUCULUI SI MASELOR 

PLASTICE
Locul I: întreprinderea de an-

Adrian VASILESCU

a
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Din noile construcții ale orașului Roman
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ÎN INDUSTRIA CIMENTULUI, 
MATERIALELOR 

DE CONSTRUCȚII. 
EXPLOATAREA AGREGATELOR 

MINERALE 
PENTRU CONSTRUCȚII

Locul I : Combinatul de lianți și 
azbociment Bicaz, județul Neamț, 
cu 912,2 puncte.

Locul II : întreprinderea de ma
teriale izolatoare „Premi" Vaslui, 
cu 758,2 puncte.

Locul III: întreprinderea de 
materiale de construcții Timișoara, 
cu 611,5 puncte.

ÎN DOMENIUL
TRANSPORTURILOR FEROVIARE 
— DEPOURI DE CALE FERATA

Loeul I : Depoul de cale ferată 
Cluj, cu 290, Ț puncte.

Locul ■" ..........................
Adjud, 
puncte.

Locul 
Caransebeș, județul Caraș-Severin, 
cu 275,8 puncte.

II : Depoul de cale ferată 
județul Vrancea, cu 279,3

III : Depoul de cale ferată

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR AUTO

Locul I : întreprinderea de trans
port auto Mureș, cu 717,6 puncte.

Locul II : întreprinderea de trans? 
port auto. Sibiu, cu 682,7 puncte.

Locul III : întreprinderea de 
transport auto Dolj, cu 679 puncte.

1N INDUSTRIA CONFECȚIILOR 
Locul I : întreprinderea de con

fecții Scornicești, județul Olt, cu 
1 253,3 puncte.

Locul II : întreprinderea de con
fecții și tricotaje București, cu 
682,2 puncte.

Locul III : întreprinderea de con
fecții Tulcea. cu 641,6 puncte.

ÎN INDUSTRIA PIELĂRIEI, 
CAUCIUCULUI 

ȘI ÎNCĂLȚĂMINTEI
Locul I : întreprinderea de piele 

ți mănuși Timișoara, cu 804,2 
puncte.

Locul II : întreprinderea de piele 
și încălțăminte „Pionierul" Bucu
rești, cu 600,3 puncte.

Locul III : întreprinderea de pie- 
■le și încălțăminte „Flacăra Roșie" 
București, cu 540,3 puncte.

ÎN INDUSTRIA ULEIULUI, 
ZAHĂRULUI ȘI PRODUSELOR 

ZAHAROASE
Locul I : întreprinderea pentru 

industrializarea sfeclei de zahăr 
Oradea, cu 945.7 puncte.

Locul TI : întreprinderea pentru 
industrializarea sfeclei de zahăr

i ft.

Lună de lună, de la începutul 
acestui an, solicitările la export 
de motoare diesel și compresoare 
de aer. produse executate in ca
drul întreprinderii „Timpuri noi" 
din Capitală, au fost tot mai mari. 
Prompt, colectivul din această pu
ternică citadelă industrială și-a 
onorat toate contractele incheiate 
cu partenerii externi. Mai mult, in 
oerioada care a trecut din acest an 
au fost livrate suplimentar la ex
port produse în valoare de peste 2 
milioane lei. Ce stă la temelia 
acestor frumoase rezultate ? în 
primul rind. calitatea și fiabilita
tea ridicate in exploatare a pro
duselor realizate, pe linii, de fabri-

! CASA CU MULȚI COPII i j — semnul răspunderii de bun cetățean pentru viitorul națiunii J
• Condiții de asistență sanitară printre cele mai 

bune din țară • Medici competenți, pasionați și harnici
• De ce, atunci, unii indici demografici rămîn în urmă ?
• Cîteva răspunsuri care se constituie în direcții de 
acțiune pentru viitor.

Se știe. Bihorul se 
tre județele țării care 
si continuă dezvoltare 
nivel de viată ridicat 
civilizație in pas cu __ ___
pe câre-i trăim. Și baza materială . 
destinată ocrotirii sănătății oameni
lor este printre cele mai înzestrate 
din tară : 15 spitale, plus numeroa
se policlinici și dispensare — dis
puse proporțional pe întregul terito
riu urban și rural, dotate cu mo
derne laboratoare și alte servicii ne- ■ 
cesare. asistate de 1 370 medici ,1 
4 280 cadre cu pregătire medie. Jn 
acest cadru, ocrotirea sănătății fe
meii. a noului născut, a copiilor in. 
general, se bucură, de asemenea, de 
condiții foarte bune (printre altele, 
un spital de pediatrie excelent do
tat si cotat la Oradea, un sanato
riu balnear pentru copii. 450 locuri 
in leagăne. 2 520 locuri in creșe etc.) 
si de o asistentă bine calificată (211 
medici pediatri — dintre care 82 la 
sate).

Datorită condițiilor create, datori
tă activității pasionate și competen
te a personalului medico-sanitar, ju
dețul Bihor inregistrează progrese e- 
vidente la o seamă de indicatori pri
vind starea de sănătate a populației. 
Urmare firească și recunoaștere 
concludentă : mulți cetățeni (pacienți 
sau nu) aduc, cu diferite prilejuri, 
cuvenite cuvinte de laudă pentru 
modul in care își fac datoria „oa
menii în alb" bihoreni.

Principalii indici demografici — 
care constituie punctul de pornire și 
de referință al Însemnărilor de față 
— se situează insă in acest județ 
sub media pe țară. Unii chiar sub 
media aceluiași județ în anul pre
cedent. în municipiul Oradea, indi
cele de natalitate este ceva mai bun, 
si este in creștere ; ca și in unele 
localități rurale cum sint Sinteu. A- 
brămut. Drăgești. Borod. Tăuteu. Do- 
brești. Tețchea. Dar la Salonta. Ora
șul Dr. Petru Groza. Beiuș, Aleșd, 
Marghita. Nucet sau Măgești. în ge
neral la sate, natalitatea (si așa scă
zută) este in descreștere.

Cauze ? Sint. desigur mai multe.•

numără prin - 
cunosc o mare 
economică, un 
Si un grad de 
anii socialiști

cunosc și sînt 
locali care au 
domeniu. Dar

și

ÎN COOPERAȚIA DE PRODUCȚIE, 
ACHIZIȚII SI DESFACERE 

A MĂRFURILOR
Locul I : Uniunea județeană 

Neamț, cu 1117.1 puncte.
Locul II : Uniunea județeană 

Gorj, cu 863,3 puncte.
Locul III : Uniunea județeană 

Timiș, cu 669,3 puncte.
ÎN DOMENIUL APROVIZIONĂRII 

TEHNICO-MATERIALE
Locul I : Baza județeană de apro

vizionare tehnico-materială Satu 
Mare, cu 768,4 puncte.

Locui II : 
aprovizionare 
Constanța, cu

Locul III : 
aprovizionare 
Bistrița-Năsăud, cu 654,9 puncte.

Baza județeană de 
tehnico-materîală 

757.6 puncte.
Baza județeană de 

tehnico-materială

IN DOMENIUL GOSPODĂRIEI
DE LOCUINȚE ȘI PRESTAȚII 

ÎN CONSTRUCȚII
Locul I : întreprinderea de admi

nistrare a clădirilor București, cu 
994,6 puncte.

Locul II : întreprinderea de con
strucții, reparații și administrație 
locativă Colentina, București, cu 
909,1 puncte.

Locul III : întreprinderea de con
strucții, reparații și administrație 
locativă „Foișor" București,’ cu 886 
puncte.

cație specializate pentru export. 
Ca urmare a organizării unor noj 
echipe și ateliere specializate in 
producția de export, colectivul în
treprinderii bucureștene își va în
deplini integral planul la export pe 
această lună pină la data de 20 oc
tombrie, creîndu-se astfel premise 
pentru realizarea peste plan pînă 
la sfirșitul lunii a unor noi pro
duse destinate exportului. în foto
grafie : in secția prelucrări meca
nice se controlează o serie de re
pere care intră în componența 
produselor destinate exportului 
(Gh. Ioniță).

Foto : E. Dichiseanu

Din dragoste pentru
vlăstarele țării

Și complexe. Ele se 
in atenția factorilor 
îndatoriri în acest 
medicii; personalul sanitar cum se 
implică in acțiunile educative și 
curative privind întărirea familiei și 
asigurarea viitorului națiunii prin 
copii, prin cit mai multi copii 7

Comisia județeană de demografie, 
direcția sanitară — împreună cu con-

meilor tinere, gravidelor, noilor năs- 
cuti. copiilor pină la virsta școlară, 
tinerelor mame.

Și scriptic, și îp fapt se desfășoa
ră, prin urmare, o activitate medi
cală și educațională bogată, bine gin- 
dită, Și totuși, natalitatea nu creș
te. Dimpotrivă. De ce 7 Să incercăm 
a da unele răspunsuri chiar eu a- 
jutorul cîtorva dintre factorii orga
nizatori.

....O problemă fundamentală a ac
tivității noastre este climatul de 
muncă : ordinea și disciplina. Va 
trebui să veghem mai mult ca să nu 
se producă abateri de nici un fel". 
(Angela Costa — medic, director la 
Spitalul de copii Oradea).

„...Unele din cauze tin și de de

însemnări despre activitatea medicilor pediatri 
din județul Bihor

siliile populare, cu conducerile între
prinderilor și instituțiilor, cu orga
nizațiile obștești — antrenează me
dicii în multiple și complexe acțiuni 
pentru promovarea natalității. Exis
tă. in acest sens, un program-cadru, 
la nivelul județului, pe baza căruia 
fiecare factor dintre cei enunțați mai 
sus si-a alcătuit programul propriu 
de activități, care se îndeplinește sis
tematic. Conferințe, dialoguri cu fa
miliile tinere, concursuri, cluburi 
„Femina". „Sfatul premarital", „Școa
la mamei". „Școala taților", intilniri 
cu diverși specialiști, broșuri de 
popularizare — iată acțiuni și ini
țiative care, conjugate, sint menite să 
cultive in rindul tinerilor dragostea 
de a avea și a Crește copii, de a 
avea familii numeroase și închega
te. Unele dintre aceste acțiuni de
pășesc cadrul Bihorului, căpătind ca
racter interjudețean sau chiar na
țional. Așa sînt. spre exemplu, sim
pozioanele „Familia — celula de bază 
a societății" și „Să creștem copii fru
moși si sănătoși", care au loc anual 
(in organizarea comună cu U.T.C.) 
«i se bucură de colaborarea unor cu-, 
noscuti medici, sociologi, psihologi 
sau juriști, printre 
flîndu-se. de fiecare 
din alte județe.

Aceste acțiuni cu 
tiv sînt organizate, 
paralel si în completarea preocupă
rilor pentru îmbunătățirea continuă 
a asistentei medicale acordate fe-

participant a- 
dată. si invitați
caracter educa- 
bineînțeles, în

Distarea tardivă sau internarea tar
divă a cazurilor. Nu am fost sufi
cient de critici cu unele dispensare 
a căror dotare si încadrare este bună, 
dar a căror activitate sub aspect ca
litativ nu răspunde cerințelor actua
le". (Maria Furje — medic princi
pal pediatru la Spitalul Salon ta).

„Pe fondul unei insuficiente aco
periri a asistentei prenatale si. pe- 
rinatale. din partea personalului nos
tru se manifestă o preocupare insu
ficientă pentriî educația sanitară, iar 
în dispensarele rurale este o orga
nizare necorespunzătoare a activită
ții si o selectare nejudicioasă a pro
blemelor prioritare". (Ritli Ladislau 
— medic, director la Spitalul teri
torial din Orașul Dr. Petru Groza).

....Ne interesăm prea mult, luăm 
în calcul, analizăm și raportăm nu
mai ce se întimplă la nivelul sec
ției sau cel mult al unității sanita
re in care lucrăm, și nu situația din 
întregul teritoriu arondat. Există 
încă suficiente resurse pentru a îm
bunătăți activitatea noastră, prin 
sporirea permanentă a autoexigenței 
profesionale și morale — mai cu 
seamă in ideea că de problemele na
talității și ale sănătății copiilor nu 
răspund numai ginecologul, obste- 
tricianul și pediatrul, ci noi toți. în 
cadrul colaborării int.erdisciplinare". 
(Traian Micle — medic-șef la sec
ția interne a Spitalului județean de 
adulți).

....Făcută după șablon, formal, e- 
ducatia pronatalistă nu poate fi con
vingătoare. Ar trebui să avem mai 
mult în vedere cuplul tinerilor că
sătoriți. familia, fiecare in parte, nu 
-grupul», in sala de ședințe". (Emil 
Petca— medic, director la Materni
tatea Oradea).

....Comitetul de partid nu a colabo
rat îndeajuns cu ceilalți factori im
plicați în îmbunătățirea indicilor de
mografici ; trebuie să intensificăm 
munca de educație sanitară, îndeo
sebi in rindul tineretului, pentru a 
sădi in fiechre familie dorința de a 
avea copii". (Maria Prada, medic, 
secretai- al comitetului de partid 
„Sănătatea").

Asemenea probleme — ridicate re
cent într-o adunare prilejuită de pre
zentarea concluziilor la care a ajuns 
un colectiv de îndrumare si sprijin 
venit din partea organelor centrala 
de resort — „luminează" multe din 
căile pe care trebuie impulsionată și 
îmbunătățită educația pronatalistă in 
județul Bihor. Pentru că. așa cum 
sublinia doctorul loan Popa — direc
torul direcției sanitare — fiecare 
unitate medicală și fiecare medic din 
județul Bihor poate, și trebuie, să 
spună : „Recunoaștem deschis că, 
fată de condițiile materiale. și înca
drarea existentă, față de tradițiile fa
miliilor din județul Bihor, nu am 
găsit încă cele mai potrivite mij
loace pentru stimularea și educarea 
populației în vederea apărării pro
priei sănătăți, a consolidării fami
liei si creșterii numărului de copii, 
pentru transpunerea integrală în via
tă a hotărîrilor și programelor 
partid in acest domeniu".

Cum recunoașterea sinceră 
neajunsurilor constituie primul 
spre înlăturarea lor. este de crezut 
că in județul Bihor întregul perso
nal medico-sanitar va ști să se. ri
dice la înălțimea misiunii sale și 
— punindu-și pe deplin în valoare 
capacitatea profesională, potențialul 
moral — va acționa cu mai multă 
stăruință si eficiență, la sate ca și 
la orașe, pentru convingerea tineri
lor că trăinicia familiei o aduc co
piii. pentru îngrijirea și creșterea 
unor generații de cetățeni sănătoși 
și viguroși. Din dragoste pentru vlăs
tarele tării, din dragoste pentru 
țară !

de
a
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Gheorqhe M1TRO1
Ioan LAZA 
corespondentul „Scinteii'
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a inaugurat Tîrgul Internațional București

(Urmare din pag. I)
socialiste, libere și independente, 
p.e noi culmi de civilizație și pro
gres, a activității neobosite pe care 
o desfășurati pentru amplificarea re
lațiilor economice externe ale tării 
și extinderea legăturilor de priete
nie cu toate popoarele, pentru in
staurarea unui climat de pace, des
tindere și colaborare in întreaga 
lume.

Așa cum aU Subliniat de 
atîtea ori, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, raporturile eco
nomice trebuie să constituie un 
fundament solid al acestor generoase 
obiective. Tîrgul International de la 
BucureșU este o contribuție însem
nată în această direcție.

îngăduiți-mi să exprim, in același 
timp, un respectuos și înalt omagiu 
tovarășei Elena Ceaușescu, eminent 
om politic și de stat, savant de largă 
recunoaștere internațională și să-i 
adresăm oble mai alese și vii mulțu
miri pentru pasiunea, inalta compe
tență și permanenta atenție pe care 
le acordă promovării schimburilor 
economice și tehnico-științifice ale 
României cu celelalte state ale lumii.

Salutăm, totodată, pe ceilalți to
varăși din conducerea de partid și-' 
de stat, prezenți la această mani
festare. Ne bucură și salutăm parti
ciparea la inaugurarea tirgului a 
oaspeților de peste hotare, a mem
brilor corpului diplomatic, precum 
și a numeroșilor expozanți români 
și străini, adresîndu-le tuturor un 
cordial bun venit.

Prestigiul pe care Tîrgul Interna
țional București l-a dobîndit de-a 
lungul anilor, interesul major cu 
care această manifestare este întim- 
pinată în cercurile de afaceri de 
pretutindeni sînt ilustrate de faptul 
că actuala ediție reunește peste 490 
de firme importante din 36 de țări 
de pe toate continentele, precum și 
700 de întreprinderi producătoare, 
centrale industriale, institute de cer
cetări, proiectări și de învățămînt 
superior din România, care expun 
prin 44 de întreprinderi de comerț 
exterior.

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, permiteți-mi să vă adresez cu 
adine respect, în numele organizato
rilor acestei manifestări economice 
internaționale, rugămintea călduroa
să de a binevoi %ă tăiați panglica 
inaugurală.

în aplauzele celor prezenți, tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU a tăiat 
panglica, inaugurală a ediției din 
acest an a Tirgului Internațional 
București.

Vizita a Început în pavilionul cen
tral, unde sînt expuse produse repre
zentative realizate în unitățile Mi
nisterului Industriei Electrotehnice, 
puternic seotor al economiei națio
nale. a cărui dezvoltare este sem
nificativă pentru nivelul înalt de 
tehnicitate atins de industria româ
nească. Sînt prezentate unele din 
oele mai noi și moderne produse fa
bricate de cunoscute întreprinderi 
de profil, mașini-unelte de înaltă 
productivitate care pun în lumină 
progresele Înregistrate în electronică 
și tehnică de calcul. Se remarcă prin 
calitățile lor tehnico-funcționale de
osebite strungul paralel cu comandă 
numerică computerizată produs la 
Arad, celula flexibilă CPFA-500, rod 
al muncii inginerilor și tehnicienilor - 
de la I.C.S.I.T. București, echipa
mentul telemecanic pentru exploata
rea liniilor de montare și alte ase
menea agregate care asigură valo
rificarea superioară a materiilor 
prime și materialelor, în condiții de 
înaltă eficientă.

Produsele expuse la parterul pa
vilionului central ilustrează direc
țiile prioritare în care se acționează 
pentru transpunerea în viață a o- 
rientărilor și indicațiilor secretarului 
general al partidului cu privire la 
perfecționarea întregii activități de 
concepție, proiectare și execuție a 
unor mașini și utilaje de mare com
plexitate, în măsură să echipeze la 
cel mai înalt nivel tehnologic noile 
capacități de producție, să asigure 
finalizarea amplului proces de mo
dernizare în care este implicată in
dustria noastră, satisfacerea cerințe
lor beneficiarilor de peste hotare. Se 
informează că, în intervalul 1980—■ 
1986, exporturile ramurii au crescut 
cu peste 80 la sută, element care 
atestă calitatea și competitivitatea 
produselor realizate. Larga gamă de 
mașini-unelte agregat, care dețin, la 
actuala ediție a Tirgului Interna
țional București, o pondere impor
tantă, mașinile speciale de mare 
precizie, celulele flexibile, roboții 
industriali Încorporează valoroase 
idei originale, asigură implementarea 
tehnicilor de virf în procesul de 
producție a mașinilor pentru prelu
crarea metalelor din actuala ge
nerație. Sînt expuse, de asemenea, 
agregate pentru tehnologii în vid, 
lasere cu destinație industrială sau 
medicală, centre de prelucrare ver
ticală. Secretarul general al partidu
lui a urmărit cu interes modul de 
funcționare a noilor tipuri de ma- 
șini-agregat, a discutat cu specialiș
tii. s-a interesat de randamentul și 
precizia prelucrărilor. A fost urmă
rită apoi demonstrația roboților in
dustriali. care au început să echi
peze fluxurile de fabricație ale ma
rilor unități industriale. Un loc a- 
parte îl ocupă produsele destinate 
automatizării proceselor de fabrica
ție în sectoare prioritare ale econo
miei naționale — energetică, mine
rit, petrochimie, metalurgie, energe
tică nucleară — și alte domenii, rea
lizate la parametri tehnico-funcțio- 
nali care le fac competitive cu pro
duse similare fabricate pe plan 
mondial.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu au ' vizitat 
în continuare standurile care găz
duiesc produse reprezentative ale 
industriei de mecanică fină și optică, 
ceasornice, microscoape, aparate foto 
și de proiecție, de măsură și control 
perfecționate.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu le-au 
fost prezentate exponatele din stan
durile rezervate tehnicii de calcul 
și automatizării proceselor de pro
ducție care, datorită calităților lor 
tehnico-funcționale, sînt solicitate tot 
mai mult la export. Față de. 1980, 
exportul de tehnică de calcul a spo
rit cu aproape 80 la sută. Standurile 
găzduiesc o largă gamă de produse, 
mini și microcalculatoare, calcula
toare de medie putere, display-uri 
alfa-numerice. echipamente periferi
ce si de transmitere a datelor, tra- 
ductoare pneumatice. care de- .? 
monstrează creșterea rapidă a gra- ? 
dului de utilizare a tehnicii de calcul 
în proiectare, dirijarea proceselor in
dustriale. gestiune economică, con- 
ducerea mașinilor-unelte. Se remar- * 
că mașinile de afișare a cotei în trei 
coordonate, sistemul de testare ro
botizat, aparatul pentru afișai de 
proces pe display. Sînt prezentate, • 
într-o largă diversitate de modele, e- 
chipamente pentru telecomunicații, a- 
parate telefonice, centrale automatei

Tovarășului Nicolae Ceaușescu, to
varășei Elena Ceaușescu le sînt 
înfățișate în continuare stan
durile în care sînt expuse bunuri de 
larg consum electronice, echipamen
te audio de înaltă fidelitate, incin
tele acustice, televizoare alb-negru 
si color, radioreceptoare portabile și 
staționare.

Industria extractivă a cărbunelui, 
minereurilor metalifere și nemetali
fere. a țițeiului și gazelor, precum 
si geologia, ramură chemată să-și a- 
ducă o contribuție tot mai mare la 
asigurarea și dezvoltarea bazei de 
materii prime și de resurse energe
tice a țării, este prezentă sem
nificativ în cadrul tirgului. Aceas
tă ramură a cunoscut în anii 
construcției socialiste o continuă 
dezvoltare și modernizare, fiind în
zestrată an de an cu instalații și 
utilaje moderne fabricate de indus
tria românească constructoare de 
mașini, apreciate în tară si peste 
hotare, care au permis mecanizarea 
unui mare volum de lucrări, creș
terea producției fizice. Relevant pen
tru importanta deosebită pe care 
partidul si statul nostru o acordă in
dustriei extractive este faptul că în 
vederea dezvoltării ei în viitor a fost 
elaborat, din inițiativa secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Programul pri
vind valorificarea superioară si creș
terea bazei de materii prime mine
rale si energetice primare, program 
care reflectă sarcinile stabilite pen
tru creșterea fondului național de 
substanțe utile și valorificarea lor 
complexă. în scopul asigurării în anii 
următori a necesarului economiei cu 
materii prime minerale. în cea mai 
mare parte din resurse interne.

In standurile rezervate a- 
cestei ramuri, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu le sînt prezentate machete 
și fotografii ale unor importante o- 
biective, instalații și utilaje complexe 
din domeniile mineritului, al extrac
ției de țiței șl gaze, realizate atit în 
țară, cît și în străinătate în cadrul 
acțiunilor de cooperare ale României 
cu țări de pe toate continentele. Sînt 
prezentate, de asemenea, o gamă 
largă de studii, proiecte, tehnologii 
și metode moderne folosite în do
meniul geologiei și prospecțiunilor 
geofizice, forajului si extracției de 
țiței și gaze, al exploatării zăcămin
telor de cărbune, precum și o pa
letă diversă de substanțe nemetali
fere pe care tara noastră le oferă la 
export.

La rîndul său. Industria metalur
gică expune. într-o gamă variată, 
produse de bază realizate de com
binatele și întreprinderile de profil, 
întreaga paletă de exponate, com
pletată de grafica și date sintetice, 
reflectă puternica dinamică pe care 
această ramură de bază a economiei 
naționale a cunoscut-o în ultimii ani, 
pe baza orientărilor și indicațiilor 
secretarului- general al partidului. 
Astfel, de la producția de 3,4 mi
lioane tone otel obținută în 1965. s-a 
ajuns la realizarea. în cursul anu
lui trecut, a unei cantități de 13.8 
milioane tone. Atingerea, la finele

anului 1990. a unei producții de 
20—20,5 milioane tone de oțel,
a peste 15 milioane tone laminate, 
și a circa 2,2 milioane tone țevi de 
oțel, pune în evidență dimensiunile 
industriei noastre în ramurile șale 
de bază, dezvoltarea metalurgiei în- , 
făptuindu-se prin promovarea cu 
consecventă a creației originale șl 
valorificarea complexă a resurselor 
de materii prime indigene, creșterea 
productivității muncii, care va evo
lua într-un ritm mediu a,nual de 
circa 13 la sută.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. to
varășa Elena Ceaușescu (uzitează a- • ■, 
poi standurile Ministerului Industria- jț 
lizării Lemnului și Materialelor de 
Construcții, unda atenția este reținu
tă, în primul rînd, de marea varietate 
a produselor, de nivelul calitativ ri-*  
dicat al acestora. In secțiunea rezer
vată mobilei se află expuse un nu
măr mare de garnituri de mobilă, 
realizate pe baza unor tehnologii 
moderne și caracterizate prin fine
țea execuției, diversitatea de stiluri, 
funcționalitate sporită. Aceste cali
tăți, la care se adaugă designul mo
dern, capacitatea industriei noastre 
de a răspunde oricăror solicitări ale 
partenerilor externi, au impus mobila 
românească pe piața mondială, ea 
fiind azi livrată și deosebit de apre
ciată în peste 40 de țări.

Au fost prezentate, în continuare, 
realizări ale industriei materialelor 
de conștrucții — camere de baie 
complet echipate, un sortiment larg 
de faianță și gresie, de articole sa
nitare și obiecte de feronerie, care 
sint bine apreciata de partenerii 
externi.

De un interes deosebit s-au bucu
rat standurile rezervate industriei 
sticlei și ceramicii fine. în care se 
află numeroase articole din sticlă, 
cristal, faianță, porțelan, ce asigură 
valorificarea superioară a materiilor 
prime utilizate. Sînt prezentate, de 
asemenea, mașini, utilaje si instala
ții pentru exploatarea si prelucrarea 
lemnului.

In continuare, se vizitează stan
durile în care sînt expuse o gamă 
largă, diversă șl de calitate a pro
duselor realizate de industria ali
mentară, mărfuri oferite spre con
tractare la export.

S-au vizitat în continuare platfor
mele pe care sînt amplasate produ

se realizate de întreprinderile din 
cadrul Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini. Secretarul 
general al partidului este informat 
că produsele prezentate sînt noi sau 
reproiectate, avînd la bază amplele 
programe de modernizare ce se apli
că in fiecare unitate economică. 
Evidențiind progresele înregistrate 
de construcția de mașini din țara 
noastră, exponatele prezentate și la 
actuala ediție a T.I.B. se disting prin 
înalți parametri tehnico-funcționali 
și de fiabilitate, ceea ce le conferă 
o competitivitate sporită pe piața 
internațională.

Dintre acestea se remarcă auto
vehiculele penttu transport realita
te la cunoscuta întreprindere de 
autocamioane din Brașov, echipate 
cu motoare cu puteri, cuprinse între 
135 și 320 CP. destinate transportu
lui de mărfuri generale pe distante 
lungi, în terenuri grele și în condiții 
climatice diferite, cele pentru con
strucții și amenajări de terenuri. Se 
arată că autovehicule de mare pu
tere cunosc importante modernizări, 
îndeosebi privind puterea motorului 
și transmisia, iar cabinele au un 
design îmbunătățit, fapt ce contri
buie la sporirea competitivității lor. 
Produsele expuse constituie încă o 
expresie a capacității creatoare a 
specialiștilor români, a dotării teh
nice modeme de care dispune in
dustria românească de profil, care 
realizează în prezent peste 300 tipo- 
dimensiuni de autovehicule pentru 
necesitățile economiei naționale, pre
cum și pentru export. Rețin atenția, 
de asemenea, noul autobuz urban 
de mare capacitate, echipat cu motor 
de 240 CP, ce se distinge printr-o 
mare accesibilitate și confort, auto
buzul de 40 de locuri, camionetele. 
Tot aici sînt expuse autobasculante 
grele de 27 șl 110 tone, ce-și găsesc 
o largă utilizare în construcții, ex
ploatări miniere și amenajări hidro
energetice.

La actuala ediție a T.I.B.. cifnos- 
cuta întreprindere de autoturisme 
din Pitești „Dacia" prezintă întrea
ga gamă de mașini aflate în fabrica
ție. Sînt expuse modelele anilor 
1986 și 1987, care se caracterizează 
printr-un design îmbunătățit, avind o 
linie modernă, confort sporit, cutie 
de viteze în cinci trepte, consum re
dus de combustibil. De asemenea, 
moderna întreprindere craioveană

„Oltcit" prezintă diverse tipuri de 
autoturisme, cu caracteristici func
ționale îmbunătățite.

In același perimetru, întreprin
derea de automobile din Cîmpulung 
se prezintă la această confruntare 
internațională cu toată gama de 
autoturisme ARO 20—24, în varian
tele pentru persoane, agrement, uti
litare și transport de mărfuri etc. 
Deosebit de apreciat a fost noul tip 
de camionetă ARO 10—8 pentru 
marfă.

Sint prezentate un mare număr de 
tractoare agricole și industriale, o 
gamă diversă de combine, familia 
de pluguri cu geometrie variabilă, 
care execută operații complexe.

Aeronautica românească, care are 
o bogată tradiție, expune diferite 
tipuri de elicoptere, motoplanoare, 
motoare de elicoptere, machete ale 
aeronavei ROMBAC, diverse piese 
și subansamble, ce ilustrează stadiul 
atins de industria aeronautică.

Sînt expuse, totodată, în cadrul 
unor standuri speciale, machete ale 
celor mai noi tipuri de nave de 
pescuit multifuncționale, tancuri pe
troliere de mare capacitate, con
struite de industria noastră navală.

Apreciind rezultatele obținute în 
domeniul sporirii nivelului tehnic 
și calitativ al produselor industriei 
constructoare de mașini, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut să se 
acționeze. în continuare, pentru mo
dernizarea tuturor tipurilor de auto
vehicule. reducerea greutății lor și 
a consumurilor de carburant în ex
ploatare, pentru ca întreaga fabrica
ție din acest sector să fie, perma
nent, în pas eu cele mai noi reali
zări pe plan mondial.

Și în sectorul expozițional rezer
vat industriei de utilaj greu este evi
dențiată. prin produsele prezentate, 
preocuparea permanentă pentru în
deplinirea sarcinilor ce revin acestei 
ramuri în înfăptuirea programelor 
prioritare de interes național, pre
cum și a contractelor încheiate cu 
partenerii externi.

Varietatea mare de produse noi, 
întrunind caracteristici îmbunătățite 
în planul calității și fiabilității, cu 
un design modern, evidențiază, în 
același timp, efortul specialiștilor din 
unitățile de cercetare și producție 
pentru ridicarea permanentă a nive
lului tehnic și calitativ al utilajelor 
realizate. Semnificative sînt în acest 

sens instalațiile de foraj și extrac
ție a țițeiului cu acționări electrice, 
sapele de foraj, mori de măcinat căr
bune, schimbătoare de căldură și 
componente pentru echiparea caza- 
nelor de la centrale termoelectrice, 
capete de erupție monobloc pentru 
forajul marin, noile tipuri de vagoa
ne pentru marfă și călători, precum 
și pentru metrou, locomotive.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este informat că produsele expuse la 
actuala ediție a Tirgului Internațio
nal București sînt realizate pe baza 
cercetărilor efectuate de specialiștii 
noștri, întrunind parametri compa
rabili cu cei ai mașinilor și insta
lațiilor de acest gen fabricate pe plan 
mondial.

Ca o expresie sintetică a bunei 
aprecieri de care se bucură produ
sele realizate de industria româ
nească de profil, a stadiului tehnic 
și tehnologic al acestora, este si fap
tul că multe dintre ele — cum sint 
utilajele tehnologice pentru instala
ții de chimie și petrochimice, pentru 
fabricile de ciment — au fost li
vrate în numeroase țări în vederea 
realizării unor importante obiective 
de investiții, construite în colabo
rare cu România. ■»

Avind la bază un amplu program 
de modernizare, care vizează în spe
cial producția de utilaj petrolier, uti
lajele nuclearo-electrice, cazane și 
turbine pentru energetică, specialiștii 
din acest domeniu al economiei ro
mânești au introdus în fabricația cu
rentă. numâi în acest an, peste 300 
de produse noi și modernizate, pro
duse care, prin parametrii tehnici și 
calitativi superiori, asigură o parti
cipare sporită și eficientă a tării 
noastre la schimbul internațional de 
valori materiale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a vi
zitat, apoi, pavilionul rezervat in
dustriei ușoare. Atenția deosebită 
acordată de conducerea partidului și 
statului nostru dezvoltării acestei 
ramuri economice, preocuparea per
manentă pentru introducerea unor 
noi tehnologii, crearea unei game 
largi de produse de înaltă calitate 
sint evidențiate de exponatele pre
zente în ace# pavilion. Sînt expuse 
majoritatea modelelor noi sau mo
dernizate, realizate de oamenii mun
cii din 11 centrale industriale, ale 
căror produse sînt cunoscute șl so
licitate da parteneri din peste 100 
de țări.

In standul de confecții sînt expuse 
modele noi de articole pentru femei 
și bărbați realizate după procedee 
tehnologice de Înaltă productivitate, 
din țesături de bumbac și in cu greu
tate redusă, articole executate din 
materiale noi, obținute din diverse 
combinații de materii prime care 
sînt prezentate pentru prima oară 
partenerilor de peste hotare. In ra
ionul de încălțăminte sînt prezenta
te produse realizate din piei foarte 
subțiri, cu finisaje superioare, care 
asigură o reducere importantă a con
sumului de materii, prime, precum 
și modele de pantofi și cizme din 
piei presate. Atrag, de asemenea, 
atenția confecțiile din blană, modele 
de o foarte mare complexitate, cU 
grad de prelucrare superior, din piei 
cu finisaje deosebite.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu îi 
sint prezentate. în continuare, seturi 
de confecții, tricotaje și încălțămin
te, produse ce se remarcă prin ori
ginalitatea modelelor și o înaltă ca
litate, ce le fac competitive pe pia
ța internațională. Sînt apreciate, de 
asemenea, noile modele de tricotaje 
realizate din poliester etirat și poli- 
ester lucios, ce asigură valorificarea 
superioară la export a produselor 
industriei noastre chimice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
Indicat să se continue experiența 
bună acumulată în acest domeniu, 
acționîndu-se cu mai multă răspun
dere în viitor pentru valorificarea 
superioară a materiilor prime și ma
terialelor prin reducerea consumuri
lor, creșterea productivității muncii 
și a câlității produselor, care să co
respundă, astfel, cerințelor pieței 
externe.

In cadrul actualei ediții a Tirgului 
Internațional București sint repre
zentate cu standuri cuprinzînd pro
duse de Înalt nivel tehnic și calita
tiv chimia și petrochimia, transpor

turile și telecomunicațiile, energeti
ca, agricultura, cooperația meșteșu
gărească și de consum, alte ramuri 
ale economiei noastre naționale.

Conducătorul partidului și statului 
nostru a vizitat, de asemenea, pa
vilioane naționale ale țărilor prezenta 
la T.I.B., precum și standurile firme
lor străine. La actuala ediție a tirgului 
participă aproape 500 de firme din 
36 de țări, fapt ce pune în evidență 
interesul manifestat față de actuala 
ediție a T.I.B., aprecierea de care se 
bucură peste hotare produsele rea
lizate de industria românească, 
subliniind. în același timp, posibili
tățile oferite de T.I.B. pentru pro
movarea comerțului internațional 
prin încheierea a numeroase tran
zacții.

Sînt reprezentate prin pavilioane 
naționale Australia, Austria, Belgia, 
Benin, Bulgaria, Canada, Cehoslova
cia, Chile. Costa Rica, Cuba, Egipt, 
R.D. Germană, R.F. Germania, In
dia, Iran, Irak, Israel, Italia, Iugo
slavia, Japonia, Libia. Norvegia, Po
lonia, Siria, S.U.A., Turcia, Ungaria 
și U.R.S.S. Participă, de asemenea. 
Organizația pentru Eliberarea Pa
lestinei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu • 
fost salutat cu deosebită stimă și 
cordialitate de reprezentanți ai gu
vernelor unor țări participante, de 
șefii misiunilor diplomatice acredi
tați în țara noastră, de reprezentanții 
firmelor străine care și-au exprimat 
satisfacția de a lua parte la impor
tanta manifestare economică și co
mercială organizată de România.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu i-au 
fost transmise, prin intermediul re
prezentanților țărilor participante, 
salutul șefilor de state și de gu
verne din aceste țări, urări de suc
ces în activitatea pe care o desfă
șoară. Tovarășul' Nicolae Ceaușescu 
a mulțumit și a rugat să se transmi
tă șefilor de state și de guverne din 
țările respective un salut cordial și 
cele mai bune urări, iar popoarelor 
lor progres, prosperitate și pace.

Pe întreg parcursul vizitării pavi
lioanelor străine au fost evidențiate 
bunele relații existente între Româ
nia și țările reprezentate la T.I.B., 
faptul că economia românească a 
devenit, prin progresele uriașe pe 
care le-a înregistrat, un partener 
deosebit de apreciat, ale cărui pro
duse sint tot mai mult solicitate pe 
piața externă.

In timpul vizitării pavilioanelor, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
examinat cu interes produsele pre
zentate. s-a întreținut cordial cu 
participanții Ia tîrg.

Vizita a prilejuit reafirmarea do
rinței României și țărilor partici
pante de a-și întări și diversifica în 
continuare raporturile economice, 
de a amplifica schimburile comer
ciale și cooperarea reciproc avanta
joasă, în interesul popoarelor lor. al 
cauzei păcii, destinderii și înțelege
rii internaționale.

Șeful statului român a adresat 
participanților la actuala ediție a 
Tirgului Internațional București 
urări de succes în activitatea lor, 
multă sănătate și fericire.

La plecare, conducătorul partidului 
și statului nostru a fost salutat din 
nou cu deosebită căldură de nu
meroșii bucureșteni aflati în incinta 
expoziției. Cei prezenți au aplaudat 
și ovaționat îndelung, au scandat cu 
însuflețire numele partidului și al 
secretarului său general, dind ex
presie sentimentelor de profundă 
stimă și recunoștință cu care secre
tarul general al partidului este 
înconjurat de oamenii muncii, de în
tregul nostru popor. Călduroasa ma
nifestare a simțămintelor de dra
goste și prețuire față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu reliefează, totoda
tă, hotărîrea neabătută a întregii 
noastre națiuni de a acționa, strins 
unită în jurul partidului, al secre
tarului său general, pentru înfăp
tuirea exemplară a mărețelor obiec
tive adoptate de Congresul al XIII- 
lea al P.C.R., pentru ridicarea 
României socialiste pe noi trepte de 
progres și civilizație.

★

Tîrgul Internațional București este 
deschis pînă la 26 octombrie și poate 
fi vizitat zilnic. între orele 10—18.
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SECRETAR AL COMITETULUI DE PARTID Șl PREȘEDINTE 

AL CONSILIULUI OAMENILOR MUNCII:

O dublă funcție-o unică 
și importantă răspundere

„ZIUA ENERGETICI ANULUI

Investirea secretarului organiza
ției de partid cu funcția de pre
ședinte ai consiliului oamenilor 
muncii, măsură inițiată cu .mai bine 
de șapte ani în urmă de tovarășul 
Nicqiae Ceausescu, secretarul gene
ral al partidului, s-a dovedit a fi de 
o deosebită însemnătate pentru in
tegrarea mai puternică a organelor 
si organizațiilor de partid in acti
vitatea economică și socială. De-a 
lungul anilor, practica a conturat si 
a cristalizat căi și metode eficiente 
prin care secretarii comitetelor de 
partid imbină in mod organic si 
atotcuprinzător activitatea de partid 
cu cea a consiliilor oamenilor mun
cii. O bună experiență in acest 
sens a dobîndit și secretarul comi
tetului de partid de la întreprin
derea de utilaj minier Filipeștii de 
Pădure, tovarășul Vasile Crăciun, 
în cele ce urmează vom reda citeva 
din considerațiile sale ne această 
temă, pe care le vom ilustra cu as
pecte concrete, desprinse din acti
vitatea tînărului și harnicului co
lectiv din această unitate.

„La Congresul al 111-lea al oa
menilor muncii. tovarășul 
Nicolae Ceausescu a , subliniat încă 
o dată răspunderea organizațiilor 
de partid, a comuniștilor fată de 
buna funcționare a organismelor de
mocrației noastre muncitorești revo
luționare — a ținut să precizeze la 
început interlocutorul nostru. Am 
desprins din această cerință si marea 
răspundere pe care noi. secretarii de 
partid, o avem in exercitarea func
ției de președinți ai consiliilor oa
menilor muncii. Modalitățile de im
plicare nemijlocită in conducerea și 
îndrumarea activității economice, de 
îndeplinire a atribuțiilor ce ne revin 
în acest sens sint multiple. Astfel, 
cunoscind acum din interior intimi
tatea desfășurării proceselor econo
mice. sesizăm mult mai lesne Și la 
timpul potrivit dereglările și discon
tinuitățile ce apar și le putem elimi
na operativ acționind la obiect, 
pe filiera organizațiilor de partid".

în acest spirit a si procedat secre
tarul comitetului de partid cînd. in
tr-o ședință a biroului executiv al 
consiliului oamenilor muncii, s-a 
constatat că secția construcții meta
lice nu mai putea face fată sarcini
lor sporite de producție, ceea ce avea 
ca efect stinjenirea întregului proces 
de fabricație. Pentru înlăturarea 
acestui ..loc îngust-' s-a propus in
troducerea procedeului de sudură în 
mediu de oxid de carbon. Pe lingă 
măsurile tehnice care s-au luat, se
cretarul comitetului de partid a cerut 
ca biroul organizației de bază din 
secție să pună in discuția comuniști
lor această problemă. Adunarea ge
nerală a comuniștilor a stabilit ca de 
introducerea procedeului .avansat de 
sudură să răspundă comuniștii Lumi
nița Sirca. Ion Niculescu. Vasile Si- 
minuc. Gheorghe Algociu și Vasile 
Nițică., Rezultatul acestei acțiuni : 
creșterea productivități' muncii, pe 
ansamblul secției, cu 20 la Sută.

„O altă, modalitate de implicare a 
organizației de partid in activitatea 

consiliului oamenilor muncii — ne-a 
spus secretarul de partid — o repre
zintă efectuarea de analize in comun, 
on de cite ori este necesar, pentru 
a examina diferite probleme majore 
de larg interes, a căuta soluții și a 
acționa pentru aplicarea lor. Unii to
varăși din comitetul de partid au 
avut rezerve, susținind că aceleași 
probleme să fie discutate separat de 
cele două organisme. Dubla mea 
funcție m-a obligat să insist asupra 
necesității inițierii de analize comune 
atunci cind ele se justifică. Rezervele 
au fost înlăturate de înseși rezulta
tele obținute, asa că in prezent ana
lizele in comun au devenit o practică 
obișnuită". într-adevăr. pe agenda 
analizelor comune, printre altele, 
s-au aflat pinâ acum în acest an : 
realizarea planului de investiții: sta
diul îndeplinirii contractelor econo
mica încheiate cu partenerii externi 
si beneficiarii interni : înfăptuirea 
programului prioritar de utilaje mi
niere si piesa de schimb : modul de 
desfășurare a acțiunii de moder
nizare a producției și perfecționare a 
organizării muncii. Prin adoptarea 
da măsuri distincte, prin preocupări 
susținute pentru înfăptuirea lor. au 
fost introduse in fabricație 6 produse 
noi, o parte din ele fiind destinate 
exportului, au fost îndeplinite toate 
măsurile de modernizare a produc
ției si perfecționare a organizării 
muncii prevăzuta pentru prima eta
pă. trecîndu-se la aplicarea celor pro
gramate pentru etapa următoare. Pe 
această bază s-a obținut pină acum 
un spor de producție de peste 43 mi
lioane lei. iar productivitatea muncii 
a crescut cu aproape 30 la sută.

„In dubla mea calitate am posibi
litatea nu numai de a acționa pen
tru traducerea in viață a măsurilor 
stabilite la nivelul organului de con- 

, ducere colectivă a întreprinderii, ci 
și de a supune atenției factorilor de 
răspundere ai unității propunerile ș‘ 
sugestiile făcute de oamenii muncii 
la locurile lor de muncă" — ne-a re
levat o altă idee secretarul comite
tului de partid. Așa s-au desfășurat 
lucrurile în cazul propunerii făcute 
de comuniștii din secția turnătorie de 
a se studia- posibilitățile de realizare 
a unei părți importante din piesele 
turnate primite de la alte întreprin
deri. Secretarul comitetului de partid 
a prezentat biroului executiv al con
siliului oamenilor muncii această 
propunere. Drept urmare, comparti
mentele de specialitate au primit 
sarcina studierii acestei posibi
lități. La rindul său, comitetul 
de partid a încredințat comunis
tului Gheorghe Irimescu, șef de 
echipă în secția turnătorie, răs
punderea aplicării tehnologiei de 
fabricare a noilor piese elaborate de 
specialiștii întreprinderii. în prezent, 
o bună parte din piesele primite altă
dată de la furnizori se realizează în 
întreprindere, ceea ce asigură o mai 
bună desfășurare a fluxului de fabri
cație.

..Totodată, prezența comuniștilor in 
consiliul oamenilor muncii, a secre
tarului organizației de partid in frun

tea acestui organism — a precizat to
varășul Vasile Crăciuna creat pre
mise mai favorabile pentru urmărirea 
de către comitetul de partid a modu
lui in care sint îndeplinite hotăritlle, 
de partid și aplicate legile țării, pro
priile hotăriri si programe, puțind in
terveni operativ si lua măsuri in con
secință".

Iată și un exemplu edificator de in
tervenție promptă. Programul de mo
dernizare prevedea pentru prima eta
pă. printre altele, prelungirea liniei 
de deplasare a podului rulant în ve
derea asigurării aprovizionării rit
mice a locurilor de muncă cu lami
nate. Secretarul biroului organizației 
de bază din compartimentul aprovi- 
zionare-desfacere, Nicolae Florea, 
autorul propunerii privind prelungi
rea liniei de deplasare a podului ru
lant, învestit cu sarcina de a controla 
modul de aplicare a acestei măsuri, 
a atras atenția secretarului comite
tului de partid asupra întirzierii lu
crărilor de la podul rulant. La rindul 
lui. secretarul comitetului de partid, 
in cadrul unei analize efectuate de 
biroul executiv al consiliului oame
nilor muncii, a cerut mecanicului-sef 
Marcel Niculescu să. urgenteze lucru
rile. Ceea ce s-a și intimplat, lucrarea 
fiind efectuată cu zece zile înainte 
de termenul stabilit inițial.

Exercitarea funcției de președinte 
al consiliului oamenilor muncii de 
către secretarul organizației de partid 
are. de asemenea, o inriurire favora
bilă asupra afirmării spiritului re
voluționar, asupra creșterii răspun
derii comuniștilor învestiți cu funcții 
de răspundere. Este ideea care s-a 
desprins și din opiniile unor cadre 
din conducerea întreprinderii. „Exer
citarea celor două funcții de către a 
singură persoană — ne-a spus tova
rășul Constantin Ciocoiu. prim-vice- 
președinte al consiliului oamenilor 
muncii, directorul întreprinderii — 
reprezintă pentru membrii de partid 
cu răspunderi deosebite in ■ condu
cerea unității un permanent îndențn 
de a privi îndeplinirea atribuțiilor 
lor din perspectiva înaltelor îndatoriri 
ale comunistului de a milita neobosit, 
cu abnegație și spirit revoluționar, 
pentru înfăptuirea liniei politice ge
nerale a partidului nostru, a indica
țiilor si orientărilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu".
' Implicarea organizațiilor de partid 

în activitatea organismelor democra
ției muncitorești revoluționare, faptul 
că funcția de președinte al consiliu
lui oamenilor muncii este deținută de 
secretarul organizației de partid sint 
in măsură, așa cum demonstrează si 
exemplul întreprinderii prahovene, să 
contribuia la creșterea rolului de con
ducător politic al organizațiilor de 
partid, la întărirea capacității lor or
ganizatorice și politice pentru unirea 
energiilor tuturor oamenilor muncii 
in vederea îndeplinirii la fiecare loc 
de muncă a obiectivelor celui de-al 
XIII-lea Congres al partidului.

Constantin VARVARA. 
Ioan MARINESCU 
corespondentul „Scinteii"

Sărbătorim astăzi „Ziua energe- 
ticianului" in condițiile in care, 
după cum se știe, dezvoltarea bazei 
energetice a țării reprezintă una 
din sarcinile economice de cea mai 
mare importanță pentru îndeplini
rea istoricelor hotăriri ale Congre
sului al XIII-lea al Partidului Co
munist Homan.

Mobilizați plenar, alături de în
tregul popor, pentru înfăptuirea in 
cele mai bune condiții a progra
mului de dezvoltare economico- 
socială a patriei, energeticienii ță
rii contribuie prin munca lor stă
ruitoare la asigurarea uneia dintre 
cele mai prețioase avuții — ener
gia electrică, de care depinde func
ționarea normală a activității in 
toate domeniile vieții economico- 
sociale. Sărbătoarea lor are loc in 
atmosfera de puternică mobilizare, 
de angajare muncitorească, revolu
ționară, pentru înfăptuirea neabă
tută a sarcinilor trasate in do
meniul energetic . de partid, de 
secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Conștienți de răspunderile pe 
care le au, oamenii muncii din a- 
ceastă ramură a economiei națio
nale raportează de ziua lor o serie 
de rezultate pozitive in muncă. 
Realizările in întrecerea socialistă 
din acest an situează la loc de 
frunte colectivele de la întreprin
derile electrocentrale Rimnicu Vil- 
cea. Porțile de Fier. Curtea de Ar
geș — in domeniul producerii ener
giei hidroelectrice, de la întreprin
derile electrocentrale Oradea, Cra
iova — termocentrale pe bază de

Unități turistice din județul
Cei care vizitează 

județul Satu-Mare au 
la dispoziție citeva 
unități turistice de 
mare atracție. Astfel, 
în localitatea Tășnad, 
pe drumul național 
Cărei — Marghita, 
hotelul „Transilva
nia" dispune de ca
mere confortabile, res
taurant. ștrand ter
mal. La rindul său, 
hanul „Vraja Viilor", 
situat lingă orașul

Cărei, pe drumul na
țional Cărei — Satu- 
Mare. are 50 locuri de 
cazare în camere con
fortabile. restaurant, 
bar de zi.

Din Satu-Mare spre 
Sighetu Marmației. la 
kilometrul 42. lingă 
localitatea 'Vama, in 
mijlocul Tării Oașu
lui. un drum lateral, 
asfaltat, duce la „Ca
bana Teilor", unitate

Satu-Mare
amplasată intr-o fru
moasă pădure. Caba
na are locuri de ca
zare in camere și că
suțe. în masivul Oaș, 
Ia 800 metri altitudi
ne, cabana „Simbra 
Oilor" este un loc de 
popas pitoresc și plă
cut.’ cu locuri de ca
zare și restaurant.

în fotografie: „Ca
bana Teilor" din ju
dețul Satu-Mare. 

cărbune, de la întreprinderile elec
trocentrale Galați, Arad, Timișoara 
— termocentrale funcționlnd pe 
bază de hidrocarburi, de la între
prinderile de rețele electrice Su
ceava, lași, Vaslui — in domeniul 
transportului și distribuției ener-' 
giei electrice.

Funcționarea ireproșabilă a sis
temului energetic național consti
tuie o condiție de bază a desfășu
rării normale a activității econo
mice și sociale, a sporirii poten
țialului economic al patriei șl, pe 
această bază, a asigurării creșterii 
nivelului de trai al întregului nos
tru popor. , După cum se știe, pe 
baza programelor elaborate de 
partid, statul nostru a făcut efor
turi considerabile, investind însem
nate fonduri pentru dezvoltarea 
sistemului energetic în concordanță 
cu ritmurile inalte de creștere 
economico-socială a țării. Este cu
noscută preocuparea statornică a 
conducerii partidului, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru soluțio
narea hotărită a problemelor ma
jore, esențiale de care depinde 
buna funcționare a centralelor 
electrice. In acest sens au fost 
adoptate măsuri de o deosebită în
semnătate pentru îmbunătățirea 
sub toate aspectele a activității 
din acest sector vital al economiei 
naționale.

In această zi, energeticienii pri
vesc cu responsabilitate sarcinile 
mari și complexe ce le revin In 
actualul cincinal și pe care sint 
deciși să le înfăptuiască neabătut.

APARTAMENTE NOI, MODERNE PENTRU OAMENII MUNCII
PITEȘTI

Lucrătorii Trustului de antrepri
ză generală pentru construcții și 
montaje Argeș acționează energic 
pentru înfăptuirea exemplară a 
sarcinilor sporite din acest an și 
pregătirea corespunzătoare a vi
itoarelor construcții de locuințe. 
Planul la zi pe 1986 a fost înde
plinit și depășit, constructorii ar
geșeni predind locatarilor, în avans, 
120 apartamente. Prind contururi

TULCEA
în localitățile Casimcea, Chilia 

Veche și Turcoaia din județul Tul
cea s-au dat în folosință noi blocuri 
de locuințe. Numărul apartamen
telor construite pentru specialiștii 
din aceste localități însumează 
peste 100. Ele se adaugă altor 1 000 
de apartamente construite de oa
menii muncii de la întreprinderea

HUȘI
Huși, pitorescul „oraș dintre vii", 

cunoaște in acești ani o puternică 
dezvoltare economică și social-edi- 
litară. Ceea ce-i schimbă tot mai 
mult înfățișarea sint noile și mo
dernele cartiere de locuințe, care 
însumează oină în prezent 3 000 de 
apartamente, in blocuri ce se in
tegrează armonios peisajului arhi
tectonic local. Lucrătorii Antrepri
zei de construcții-montaj au fina
lizat și predat beneficiarilor în 

Putem spune, pe drept cuvint, că 
economia națională pulsează in 
ritmul alimentării cu energie. De 
aceea, nu există sarcină mai im
portantă pentru energeticieni decit 
aceea de a acționa, in continuare, 
in mod și mai hotărit pentru folo
sirea integrală a capacităților din 
centralele electrice, pentru o mai 
bună exploatare a agregatelor 
energetice, întreținerea in perfecte 
condiții și repararea la timp a uti
lajelor, creșterea operativității in 
activitatea de intervenție pentru 
lichidarea avariilor, efectuarea ți
nui control eficient asupra modu
lui de funcționare a întregului sis
tem energetic național. Viața de
monstrează că exploatarea sigură a 
sistemului energetic este de necon
ceput fără o disciplină fermă a 
celor ce lucrează in centralele si 
stațiile electrice și, tocmai de 
aceea. întărirea disciplinei, ridica
rea nivelului de pregătire tehnico- 
profesională reprezintă pentru 
energeticieni ’ sarcini de maximă importanță.

De ziua lor, întregul nostru po
por își exprimă încrederea că oa- 
rrlenii muncii din ramura energiei 
electrice vor acționa fără preget, 
cu hoțărlre și răspundere pentru 
indeplinirea exemplară, la un nivel 
calitativ superior a sarcinilor ce 
le revin, aducîndu-și întreaga con
tribuție la înfăptuirea hotăririlor 
Congresului al XIII-lea al parti
dului.

Ion LAZAR

noile cartiere „Exercițiu", „Popa 
Șapcă" și „1 Mai" din Pitești. Pen
tru ca ritmul de lucru în anotimpul 
friguros să nu fie stînjenit, s-au luat 
măsuri ca viitoarele apartamente 
să fie aduse în stadiu de finisaj 
Iri număr cit mai mare, precum și 
pentru protejarea betoanelor și 
executarea prefabricatelor necesa
re locuințelor. (Gheorghe Cirstea).

Antrepriză construcții-montaj din 
Tulcea în perioada care a trecut 
din acest an. Alte 500 de aparta
mente se află în stadii avansate de 
execuție și vor fi puse la dispozi
ția oamenilor muncii din județ 
pipă la sfîrșitul anului. (Neculai 
Ainibulesei).

zona centrală a orașului noi 
blocuri, depășindu-jși în acest fel 
planul la zi cu 40 de apartamente. 
Tot in centrul localității au mai 
fost puse la dispoziția cetățenilor 
mai multe magazine comerciale 
insumind 6 400 m.p. Datorită fap
tului că și locuitorii contribuie din 
plin la diferite lucrări, planul de 
locuințe pe acest an va fi îndepli
nit cu mult înainte de termen. 
(Petru Necula).

Acel ceva, care dă Cum să ne păstrăm sănătatea
1 560 de zile din viața 

unui om...
— Cum au fost ?
Stelian Dorobanțu. acum 

inginer-șef ia C.A.P. Bu
dești. județul Vilcea. ne 
privește drept in ochi și 
tace. Murmură intr-un tir- 
ziu :

— Au fost...
Adincuri de om, tulbura

te. încercăm altfel să des
chidem o poartă spre gin- 
durile inginerului :

;— Ce credeți că trebuie 
să prețuim cel mai mult 
la iței- din jurul nostru ?

Răspunsul a venit tot 
așa. după momente ci»' 
cumpănire :

— Eu știu ? Poate că pu
terea... Puterea din om. Să 
mă explic...

Venise de Ia unitatea din 
Nicolae Bălcescu. unde lu
crase tot ca inginer-șef. 
Venise... destituit. Cu ini
ma împovărată si mai 
mult : pierduse și calitatea 
de membru al partidului.

— în asemenea împreju
rări oamenii, normal, vor
besc. Auzeam destule și 
despre mine : ce am făcut 
și ce nu am făcut. în pri
ma adunare a cooperatori
lor am socotit de datoria 
mea să le înfățișez deschis 
adevărul.

— Cum arăta acesta ?
— Pe scurt : eram in 

campanie, ne crăpa mă
seaua după niște piese Ia 
mașinile noastre, cineva s-a 
oferit să le procure, s-a ți
nut de cuvint. dar a vrut 
in loc cîțiva saci cu nutre
țuri combinate. Fără să 
consult consiliul de condu
cere am consimțit și „ono
rat" pretenția ăluia si. mai 
departe, s-a intimplat ce 
s-a îrtt.implat.

— Măsurile vi s-au pă
rut aspre ?

— N-as spune că au fost 
biinde. Dar nici nedrepte. 
O responsabilitate încre
dințată nu înseamnă nici
decum dreptul de nesoco
tire a legii, dreptul la abuz. 
Dar acestea sint lucruri 
cunoscute. Eu m-aș opri la 
altceva : acolo, in adunare, 
la noul meu loc de muncă
de la Budești. după ce am

terminat ce aveam de spus, 
mi-am dat seama că există 
si in mine puterea de care 
vă spuneam la inceput. 
Recunoașterea deschisă, 
cinstită a unei abateri fa
mine. totuși, un semn de 
tărie la om. Nu credeți ?

— Știți foarte bine că 
numai atit nu ajunge.

— M-am convins in lun
gul celor 1 560 de zile cit 
am fost comunist... fără 
carnet de partid. Pentru 
că. chiar cu această gre
șeală a mea, eu nici o clipă 
nu m-am socotit că nu aș 
mai fi comunist.

Totul e spus simplu. A- 
devărurile mari n-au ne
voie. neapărat, de cuvinte 
mari.
■ — încercați să descrieți 
prima zi de muncă la Bu
dești.

— între unitatea unde 
lucrasem și Budești sint 
vreo cițiva kilometri. M-am 
sculat cu noaptea în cap, 
după obicei, și i-am făcut 
pe jos. în Dealul Popii se 
treiera. Am mers acolo și 
am văzut că nu sint saci la 
curățirea a doua. N-am dat 
drumul la combine pină 
n-au venit sacii. ,.E plinea 
noastră", am zis. Am auzit 
pe cineva din spatele meu 
că zice si el : „Lucico. ăsta 
e al dracului, rău !..."

— V-a durut replica 1
— Nu. Categorie, nu. 

Trebuia să am putere să 
arăt acestor oameni ce sint 
în stare. Cită meserie știu. 
Cit mă doare inima de tot 
ce-i aici. Și apoi, pe drept : 
ce știau ei despre mine? Nu, 
nu m-au durut cuvintele 
acelea. La urma-urmei. în
crederea oamenilor o ciști- 
gă. cu adevărat, tot cei pu
ternici. Și nu oricum. Ca 
să te bucuri de ea trebuie 
să o și meriți. Or. eu. cu 
ce merite mă prezentam in 
fata acestor oameni ? Iată 
de ce cred normală reacția 
amintită.

— V-ăti apucat de treabă 
deci, aici...

— Fusesem repartizat în 
legumicultura. Sector ce 
trebuie redresat — suna 
una din sarcinile de partid. 
Deci și a mea, care aveam

răspunderea lui. Și erau 
120 de hectare. împărțite 
pe toată suprafața coopera
tivei. Și erau producții 
mici. Și se cumpărau răsa
duri. Etc. Atunci mi-ăm 
spus mie o vorbă ; ..la 
greu pot arăta dacă e ceva 
de capul meu". Revin la 
ideea de început — omul 
puternic nu se sperie de 
greu, se „înhamă" la mun
că și izbutește.

— Ajunge numai munca 
lui ?

— Cînd e In frunte, tre
buie să ofere exemplu. Ca 
să poată avea pretenții. 
Adică să fie exigent cu 
munca celorlalți. Altfel 
n-ai acoperire, autoritate 
morală. Autoritatea fapte
lor. Mă suiam și pe trac
tor cind era nevoie. Pu
neam mina si pe coasă. 

£ Mereu, mereu in mijlocul 
oamenilor. Odată, trei co
operatoare nu și-au făcut 
corect datoria. Și în locul 
plantelor au răsărit buru
ieni. Am mers la fața lo
cului și am făcut caz : 
„unde ajungem dacă mun
cim toți așa". Sigur, nu-i 
plăcut să te Știe lumea de 
„râu". Și în această con
fruntare iți trebuie putere, 
nu ? Totul e să fii drept. 
Dacă ești aspru pe drept, 
mai devreme ori mai tir- 
ziu oamenii te vor înțe
lege.

— Au înțeles, pină la 
urmă, și cele trei coope
ratoare ?

— Pină la urmă. Că a- 
tunci erau supărate foc. 
„Eu. care aveam «petele» 
mele, să le fac de rușine ?! 
Păi cum vine asta ?“ Ce să 
spun ? Nu-mi venea ușor 
în lupta asta, „corp la 
corp" cu starea mea si cu 
cele ce se petreceau in jur. 
Dar nici nu mă puteam 

, lăsa bătut. Știu eu ? în 
’ viată pot fi fel de fel de 
infringed. Nu toate iți ies 
ca la carte. Cum nu ne-a 
ieșit anul ăsta producția de 
grîu la care năzuiam. Me
reu tragi învățăminte din 
asprimea confruntării cu 
viata. Dar sint și infringed 
care pot răsturna destinul 
unui om. Eu. in perioada

aceea de început la Budești 
și, de atunci, continuu, 
pentru asta mă lupt : să nu 
se producă infringerea pe 
care n-o vreau. Să arăt că, 
după 1 560 de zile de stră
danie cinstită, aspră, de 
nemăsurată incredere in 
oameni, in partid, a meri
tat să fiu reprimit în rin
dul comuniștilor...

— Să ne întoarcem la 
locul de muncă încredințat 
cind ați venit la Budești, 
în dimineață aceea...

— ...legumicultura. Păi, 
ce ar mai fi de spus ? S-g 
muncit. Ne-am propus mult 
— 20 de tone media la 
hectar, față de cit se fă
cuse înainte era'un salt ce 
părea imposibil. Noi l-am 
făcut și asta ne-a dat in
credere. mai ales că doi ani 
la rind. legumicultorii din 
Budești s-au situat pe pri
mul loc pe județ.

— Cum se ajunge la o 
asemenea performanță ?

— Un loc bun. da. este. 
Dar și pină la performanță 
mai e. Cum se ajunge ? Eu 
nu cred să fie cineva care 
nu știe. Simplu de tot : 
muncind. Uite, pentru că 
m-ati întrebat și m-a răs
colit întrebarea, vreau să 
mă opresc la o întimplare. 
Aveam in grijă și un lot cu 
sfeclă furajeră, pe care-1 
năpădiseră buruienile. Sea
ra. cind ne-am chibzuit 
treaba pentru a doua zi, am 
repartizat doi oameni la 
sfeclă, să cosească buruie
nile. Erau ei doi, dar le-am 
spus să ia trei coase. „De 
ce ?“ — au întrebat. „Vă 
spun eu miine". Dimineața 
trec pe Ia punctele de lu
cru, fac ce trebuie făcut 
și ajung Ia sfeclă, unde 
m-aștepta... coasa de rezer
vă. Am muncit toți trei și 
am scos plantele din im
pas. De aici încolo am sim
țit că oamenii parcă mă 
priveau cu alti ochi...

— Afirmația asta conține 
cumva și un reproș ?

— Deloc. Era dreptul 
lor să aibă... rezerve fată 
de mine. După cum soco
team de datoria mea să le 
cuceresc și merit încre
derea.

— Rememorați ziua în 
care ați reprimit carnetul 
de partid.

— Tin minte că eram ir. 
campanie — in agricultură 
tot timpul sintem in cam
panie. Că aveam o groază 
de treburi de dus la bun 
sfirșit. Că am mers la ju
deț. in saia cu nr. 18 și 
acolo a fost evenimentul 
vieții mele. Și că primului 
om pe care l-am întilnit 
i-am arătat, așa. carnetul 
de partid. Ce-o fi fost in 
mintea Iui atunci nu știu. 
Eu știu ce eră în mintea 
mea și asta ajunge. Si 
m-am, dus acasă la ai mei, 
si mj-am spus că fetele 
mele și soția, toată fami
lia vor putea sta și de 
acum înainte cu fruntea 
șus. și eu la fel. pentru că 

“demnitatea vieții de om si 
de comunist este mai pre
sus de orice.

în viața oamenilor impa
surile pe care le pot trăi 
sint ’felurite. Oameni sint 
și comuniștii și nici ei nu-s 
scutiți de încercări. Unele 
mai ușor de trecut, de în
vins : altele mai greu de 
depășit. Totul ține de pu
terea aceea din ei de care 
amintea inginerul-șef de la 
Budești. O putere care dă 
tărie de otel fibrei morale. 
Clare refuză infringerea. 
Care nu poate, cu nici un 
chip, zdruncina încrederea 
în oameni. în idealul co
munist. in rostul inalt al 
omului de azi. Sint si oa
meni care Ia examenele 
severe ale vieții se fring. 
își găsesc cu greu busola. 
Sau... nu și-o mai află 
niciodată. Se Iasă in voia 
valurilor care ii îndepăr
tează pentru totdeauna de 
țărm!

Comunistul, revoluționa
rul adevărat este omul 
clădit să-și asume orice 
bătălie și să reușească. In
clusiv bătălia cu el insusi, 
poate cea mai aprigă, cea 
mai dramatică, cea mai 
complexă și cea mai uma
nă confruntare din cite 
există.

Iile TANASACHE

Deși bolile cardiovasculare sint 
considerate, pe plan mondial, drept 
cauza principală a mortalității in 
cele mai multe țări, afectind orga
nismul la virste din ce in ce mai 
tinere, totuși specialiștii sint una
nim de- acord că stă in Duterea 
omului, a fiecăruia dintre noi. să 
prevină acest adevărat, flagel al se
colului. Sănătatea, bunul cel mai de 
preț, nu este un dar. ea se obține 
și se păstrează apelind la cunoștin
țele științifice. Ia progresele înregis
trate de științele medicale in ulti
mele două decenii. Statistici din di
ferite țări arată că după anul 1968 
în anumite regiuni, zone si colecti
vități s-a ajuns la o scădere pro
gresivă a infarctului miocardic și a 
accidentelor cerebrale vasculare. 
Acest lucru s-a obținut prin faptul 
că persoanele predispuse la boli 
cardiovasculare, avizate de medic, 
au luat măsuri pentru scăderea 
supragreutâtii. combaterea sedenta
rismului. renunțarea la fumat și 
alcool. Tratarea corectă a hiperten
siunii arteriale a dus la scăderea 
semnificativă a accidentelor vascu
lare. iar alimentația echilibrată a 
permis scăderea grăsimilor din 
singe și. respectiv, a colesterolului. 
Este evident că prevenirea unor boli 
cardiovasculare reprezintă în ultimă 
instanță o problemă de educație, de 
autoeducare.

Unul din factorii implicați direct 
în imbolnăvirea inimii este si supra
tensiunea nervoasă, care, de cele 
mai multe ori. poate fi evitată, stâ- 
pinită prin analiza lucidă a cauze
lor. „Cred că in «știința» sau «arta» 
de a fi sănătos — ne spune prof. dr. 
Roman Vlaicu, șeful clinicii medi
cale 1 din Cluj-Napoca — un rol 
aparte revine deprinderilor cotidiene 
prin păstrarea echilibrului intre 
cumpătare, necesitate , și abuz sau 
risc, acestea fiind suportate în mod 
diferit de organism in funcție de 
virstă. de rezistența fiecăruia, de 
reacția individuală fată de factorii 
stresanți ai mediului înconjurător".

într-adevăr. reacția organismului 
fată de diferiții factori stresanți din 
mediul în care trăim este foarte di
ferită de la om la om. Să vedem in 
ce mod. Una din investigațiile cu
rente este testul de efort care se 
face, atit sportivilor, cit si oameni
lor sănătoși ori suferinzi, pentru a 
se stabili. în mod obiectiv, reacția 
sau capacitatea organismului de a 
răspunde corect, de a se adapta la 
un efort. în mod obișnuit, cardiolo
gii urmăresc electrocardiograma,

frecventa pulsului, tensiunea arte
rială și starea generală a persoanei 
examinate. La cei care au o reacție 
normală la efort, adică reacția orga
nismului se inscrie in limitele nor
male ale efortului, -se constată o 
concordanță intre intensitatea efor
tului și parametrii urmăriți (tensiu
nea arterială, pulsul etc.). Astfel, la 
un efort mediu, submaximai. tensiu
nea arterială poate crește pină ia 
160—180 mm Hg (tensiunea sistoli
că), iar pulsul ajunge pină la 
140—150 de bătăi pe minut, fără ca 
bolnavul să resimtă vreo durere, să 
obosească sau să transpire, fiind 
deci un efort normal. Dar in funcție 
de starea de sănătate a aparatului 
cardiovascular, de antrenament, de

OMUL Șl 
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educație, de temperament se pot în
registra la diferiți oameni valori 
foarte mari ale tensiunii arteriale, 
valori discordante sau nejustificate 
față de efortul făcut, tensiunea ar
terială ajungind la peste 200. iar 
pulsul la peste 160 de bătăi, conco
mitent cu apariția oboselii și a 
transpirației. Sau. dimpotrivă, ten
siunea arterială nu numai că nu 
crește, dar uneori chiar scade pen
tru că organismul respectiv nu poa
te face fată efortului, apoi, treptat, 
pulsul crește mult și disproporționat 
în comparație cu efortul ; bolnavul 
obosit transpiră mult, poate avea 
chiar senzația de leșin, ceea ce În
seamnă că aparatul lui cardiovascu
lar este neadaptat, cu mare proba
bilitate bolnav, avînd o insuficiență 
cardiacă.

în toate aceste situații, electrocar
diograma poate să se mențină in li
mitele normalului si numai proba de 
efort evidențiază suferința, de aceea 
medicul indică să se facă o probă 
de efort.'Există însă și cazuri par
ticulare de hiperreactivitate mai 
ales la persoane supuse unor fac
tori stresanți. La acestea se pot con
stata în timpul unei încordări ner
voase —'• fie chiar și la vizionarea 
unui film „de groază", cum se spu
ne — modificări ale pulsului, ale 
electrocardiogramei si tensiunii ar
teriale. modificări care dispar o dată

cu înlăturarea cauzei care a deter
minat emoția.

Specialiștii recomandă ca acestor 
persoane să li se asigure o edu
care corespunzătoare pentru realiza
rea antrenamentului cardiovascular, 
pentru educarea autostăpinirii. a 
autocontrolului. Organismul benefi
ciază în acest sens foarte mult și de 
practicarea gimnasticii medicale, a 
masajului, de procedurile fiziotera
pie!. balneofizioterapiei. de climato- 
terapie. excursii, plimbări în zonele 
cu aer curat.

în prezent, cardiologii sint în mă
sură, pe baza studiilor și cercetări
lor științifice efectuate în această 
direcție, să aprecieze, după tipul de 
comportament al unei persoane, dacă 
există riscul de a face o hiperten
siune sau cardiopatie ischemică. Sint 
persoanele aflate într-o continuă 
stare de agitație, mereu în criză de 
timp pentru că nu își organizează 
și planifică munca, care nu știu să 
se odihnească activ prin preocupări 
pozitive, constructive, ci își găsesc 
refugiul în spatii închise. îmbîcsite 
de fum. fiind tot timpul nemulțumi
te și apelind Ia alcool pentru a sa 
dispune.

Medicina omului sănătos ne învață 
arta de a fi sănătoși, de a ne păstra 
sănătatea prin mijloace naturale și 
de igienă. Sportul este mijlocul de 
relaxare ideal pentru toate virstele, 
dar deprinderea de a face sport tre
buie să inceapă din copilărie. Studii 
efectuate timp îndelungat in sta
țiunile noastre balneoclimaterice a- 
supra factorilor naturali terapeutici, 
cit și asupra posibilităților multiple 
de practicare a mișcării au demon
strat că toate acestea reprezintă căi 
și mijloace prin care se realizează 
mecanismele de antrenare a orga
nismului la diferite condiții de me
diu : variații de temperatură, de 
umiditate, rezistența la agenți pato
geni. factori de infecție etc. Astfel, 
s-a demonstrat că prin curele natu
riste sint influențate fundamental 
termoreglarea. adică însușirea orga
nismului de a se adapta la variațiile 
de temperatură, și. totodată, se asi
gură creșterea capacității de efort, 
ameliorarea mecanismelor endocri- 
nometabolice și. în general), sporirea 
rezistentei specifice a organismului. 
Relaxarea în condiții naturale,, indi
ferent de sezon, are influepte din 
cele mai bune asupra sistemului 
nervos și prin aceasta asupra între
gului organism.

Elena MANTU

cinema
• Cft de tineri eram : TIMPURT NOI 
(15 61 10) — 9: 11; 13.15; 15.30: 17,45: 20
• Pacea — victorie a rațiunii : CA
PITOL (16 29 17) — 9; 11,15; 13,30;
13,45: 18; 20
• Fiii „marii ursoaice" : LUMINA 
<14 74 16) — 9; 11; 13,15; 15.30: 17,45; 30
• Luptătorul cu sabia : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 13; 
20.15, EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11,15; 
13,30: 15,45; 18; 20,15
• Agonie și extaz : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 12; 15,45; 19
• Trebuie să-ți joci rolul : STUDIO 
(59 53 15) — 9.45; 12: 14,15; 17; 19,15
• Gheata verde : PATRIA (U 86 25) 
- 9> 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.15, GLO
RIA (47 46 75) — 9; 11,13; 13,30; 15,45;

18; 20.15. AURORA (35 04 66) — 9;
11.13; 13,30; 15,45: 18; 20, CULTURAL 
(83 50 13) — 9: 11,13: 13.30; 15,45; 18; 
20,15, FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 
13,15; 13,30; 17,43; 20
• Program specia) pentru copii : 
DOINA (16 35 38) — 9; 11; tS; 14,45; 
16.30; 18,15; 20
• Iubire fără soare : DACIA (50 35 94) 
- 9: 11.15; 13,30; 13,45: 18; 20
• Imperiu) contraatacă : LIRA 
(31 71 71) — 15; 18
• Caravana misterioasă : COTRO-
CENI (49 48 48) — 15: 17.15; 19.30,
COSMOS (27 54 95) — 9; 11; 13; 15.30; 
17,45; 20
• Al șaptelea cartuș ; FLACARA 
(20 33 40) - 15; 17; 19

• Pugaciova î PROGRESUL (23 94 10) 
- 15; 17; 19
• Sint timid, dar mâ tratez : VOLGA 
(79 71 26) - 9: 11.r5; 13,30: 15,45; 18: 20
• Săgeata neagră — 15; 17,15; Bonner 
fiu) — 19,30 : POPULAR (35 15 17)

teatre
• Teatrul Național (14 71 71. sala 
ni 1 că) : Zbor deasupra unui cuib de 
cuci — 10: Papa dolar — 15; Titanic 
vals — 19,30; (sala Atelier) : Ifigenia

— 10.30; Fața din Andros — 14,30; Aci 
venețian — 19
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) î Deschi
derea stagiunii educative pentru 
elevi. Ansamblu) „CONCERTO" a) 
Conservatorului „Ciprian Porumbes- 
cu". Dirijor : Dore) Pașcu-Rădulescu
— 11; Seară de sonate. Modest Iftin- 
chi — vioară, Ana Iftînchi — pian — 
19: (sala Studio) : „Laureați ai con
cursurilor internaționale**.  Maria- 
Magdalena Pițu — pian — 17.30

• încrederea : CIULEȘTI (17 33 461 - 
9: 11.15: 13.30; 15.4.5: 1«: 20. MIORIȚA 
(14 27 14) — 9: 11.15; 13.30: 15.45; 18: 20 
e Bătălia din umbră : FLOREASCA 
(33 29 71) — 9: 11 : 13; 15.30; 17.45; 20./ 
GRIVIȚA (17 08 58) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45: 18; 20
• Declarație de dragoste: VIITORUL 
(10 67 40) — 15: 17.15: 19.30
• Căutătorii de aur : DRUMUL SĂ
RII (3128 13) - 15; 17: 19
• Iubire, iubirea mea : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 12; 13; 18.30

___________________________________________

• Opera Română (13 18 57) : Precau- 
țiuni inutile — 11; Otello — 18
• Teatrul de operetă (14 80 11) : Mv 
Fair Lady — 10.30; Casa cu trei fete 
~ 18,30

• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Secretul familiei Pasket — 10,30;
Romeo și Julieta Ia sfirșit de noiem
brie — 19; (sala Grădina Icoanei, 
11 95 44) : Menajeria de sticlă — 19
• Teatrul Mic (14 70 81) : Conul Leo
nida față cu reacțiunea (spectacol 
susținut de Teatrul din Ploiești) — 19
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Atenție, se filmează — 10,30; Bărba
tul și... femeile — 19.30
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Măseaua de minte — 19
• Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03, 
sala Magheru) : Ultimul bal — 17,30; 
(sala Studio) : Olelie și Vînătorii —- 
10,30: EX — 18,30
• Teatrul Giulești (sala Majestic. 

14 72 34) : Medalionul de argint — 10; 
Simple coincidențe — 19
• Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
se‘* * (sala Savoy, 15 56 78) : Gong ’86 
— 19; (la Palatul sporturilor și cul
turii) : Concert extraordinar — 16; 
19,30
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română**  (13 13 00) : Pe sub cetini la 
izvoare — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) ! 
Pinocchio — 10,30
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77. sala 
Victoria) : Elefănțelul curios — 11;' 
(sala Cosmonauților, 11 12 04) : Tigri- 
șorul Petre — 11,30
• Circul București (10 41 95) : Gala 
surprizelor — 10; 15,30; 19
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COMUNICAT Cronica zilei Primire la primul ministru al guvernului

asupra vizitei în Republica Socialistă România
a președintelui Republicii Liberia, Samuel Kanyon Doe

invitația tovarășului 
Ceaușescu. președintele Re- 
Socialiste România, Samuel 
Doe, președintele Republicii 
a efectuat o vizită oficială

IILa
Nicolae 
publicii 
Kanyon 
Liberia,
de prietenie in Republica Socialistă 
România, în perioada 15—18 octom
brie 1986.

Președintele Republicii Liberia și 
persoanele oficiale care l-au însoțit 
au vizitat obiective economice, so
ciale și culturale din București și 
provincie și s-au bucurat de o pri
mire cordială, expresie a sentimen
telor de stimă și prietenie pe care și 
Ie nutresc popoarele celor două țări.

Președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și președintele 
Republicii Liberia, Samuel Kanyon 
Doe, au avut convorbiri oficiale des
fășurate într-o atmosferă de înțele
gere reciprocă.

în cadrul convorbirilor, cel doi 
președinți s-au informat reciproc 
asupra preocupărilor și obiectivelor 
de dezvoltare economico-socială din 
țările lor, au analizat căile și mij
loacele de intensificare a raporturi
lor de prietenie și cooperare între 
cele două state și au procedat la un 
schimb de păreri asupra probleme
lor actuale ale vieții internaționale.

La convorbiri au participat :
Din partea română : Cornel Pacos

te. viceprim-ministru al guvernului. 
Ștefan Birlea, președintele Comi
tetului de Stat al Planificării, 
Gheorghe David, ministrul agricul
turii, Ilie Văduva, ministrul comer
țului exterior și cooperării econo
mice internaționale, Marin Nedelcu, 
ministrul industriei construcțiilor de 
mașini, Pavel Aron, ministrul trans
porturilor și telecomunicațiilor, Aurel 
Duma, ministru secretar de stat la 
Ministerul Afacerilor Externe, Ma
rin Ivașcu. vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale, Constantin Mi- 
tea și ’ Nicolae Mihalache, consilieri 
ai președintelui Republicii Socialiste 
România, Petre Tănăsie, director în 
M.A.E.

Din partea liberiană : H. Q. Tay
lor, membru al Senatului. Alfred B. 
Curtis. vicepreședinte al Camerei 
Reprezentanților, J. Bernard Blamo, 
ministrul afacerilor externe, Paul 
Jeffi, ministrul planificării și aface
rilor economice, Mcleod Darpoh, mi
nistrul comerțului, industriei și 
transporturilor, Gblorzuo Toweh, 
ministrul agriculturii, E. Harding 
Smythe, consilier al președintelui 
pentru securitatea națională. J. Char
les Hansford, ambasador, șeful pro
tocolului Palatului Prezidențial, Jo
nathan C. Taylor, adjunct al minis
trului de stat pentru lucrările pu
blice, Emmanuel L. Shaw II, adjunct 
al ministrului pentru cooperare in
ternațională, William Bull, ministru 
asistent, consilier special al minis
trului afacerilor externe, R. Webster 
Simpson, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Republicii Liberia la 
București.

I
Anallzînd relațiile dintre Republi

ca Socialistă România și Republica 
Liberia, cei doi președinți și-au ex
primat satisfacția față de dezvolta
rea legăturilor de prietenie și coope
rare dintre țările și popoarele lor. 
în acest context, cei doi șefi de stat 
au reafirmat hotărirea de a acțio
na pentru realizarea unei colaborări 
bilaterale mai largi in domeniile po
litic. economic, cultural. învătămint, 
tehnic și științific, precum și pen
tru promovarea păcii. înțelegerii șt 
colaborării internaționale intre toa
te națiunile.

Relevind importanta cooperării e- 
coriomice in întărirea relațiilor de 
ansamblu dintre cele două țări și po
poare si ținînd' seama de potenția
lul de care dispun economiile lor 
naționale, de prioritățile programe
lor de dezvoltare economică si so
cială. cei doi președinți au conve
nit să se acționeze pentru creșterea 
schimburilor comerciale și dezvol
tarea cooperării economice în dome
niile agriculturii, industriei, petrolu
lui. minelor, al pescuitului, construc
țiilor și transporturilor, precum și 
în alte sectoare de interes reciproc, 
pentru stimularea dezvoltării comer
țului in compensație și încheierea de 
acorduri de lungă durată.

Cu prilejul vizitei. 
Nicolae Ceaușescu și 
Samuel Kanyon Doe 
Acordul pe termen lung . 
voltarea cooperării economice și teh
nice și a schimburilor comerciale în
tre Republica Socialistă România și 
Republica Liberia.

Cele două părți au convenit să în
tărească rolul Comisiei mixte guver
namentale de cooperare economică 
In promovarea activă a relațiilor eco
nomice româno-liberiene.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Samuel Kanyon Doe au 
hotărit. de asemenea, să fie lărgite 
legăturile și intilnirile bilaterale la 
nivel guvernamental și parlamentar, 
precum si întte organizațiile obștești 
din cele două țări.

președintele 
președintele 
au semnat 
privind dez-

Examinînd problemele și procese
le care privesc asigurarea păcii și 
progresului economico-social în lu
mea contemporană, președintele Re
publicii Socialiste România și pre
ședintele Republicii Liberia au con
statat. cu îngrijorare, că situația in
ternațională continuă să se mențină 
foarte gravă ca urmare a continuă
rii cursei înarmărilor. îndeosebi a 
celei nucleare, a existenței zonelor 
de conflict, a folosirii forței și a- 
menintării cu forța în relațiile in
ternaționale. a amestecului în trebu
rile interne ale altor state și adîn- 
cirii crizei economice mondiale, care 
au afectat în mod deosebit țările în 
curs de dezvoltare. Cei doi președinți 
au subliniat necesitatea rezolvării 
urgente a acestor probleme, care pun 
în mod serios în pericol pacea și 
securitatea internațională.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Samuel Kanyon Doe 
adresează tuturor națiunilor che
marea de a acționa cu fermitate pen
tru preîntîmpinarea izbucnirii unui 
război mondial, care în mod inevi
tabil s-ar transforma Țntr-o catas
trofă nucleară, punînd astfel în pe
ricol existenta însăși a vieții pe pla
neta noastră.

Cei doi președinți au considerat 
că asigurarea păcii, trecerea la mă
suri concrete de dezarmare. în pri
mul rînd de dezarmare nucleară, 
constituie problema fundamentală a 
epocii noastre, care necesită acțiuni 
hotărîte din partea tuturor statelor, 
în acest sens, cei doi șefi de stat 
și-au exprimat convingerea că este 
necesar să se treacă la realizarea 
practică a unui program complex de 
dezarmare. în centrul căruia să se 
afle lichidarea armelor nucleare și 
care să cuprindă, totodată, reduce
rea armamentelor convenționale, a 
efectivelor și cheltuielilor militare.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Samuel Kanyon Doe au 
apreciat că reducerea de către state 
a efectivelor, armatelor și cheltuieli
lor militare ar contribui in mare 
măsură la realizarea dezarmării. în 
legătură cu aceasta, președintele Re
publicii Liberia și-a exprimat spri
jinul său față de apelul președintelui 
Republicii Socialiste România adre
sat tuturor statelor din Europa. Sta
telor Unite ale Americii, Canadei și 
altor țări ,de a trece fiecare la o 
reducere cu cel puțin 5 la sută a 
armamentelor lor. Conducătorul li
berian a apreciat, de asemenea, 
hotărirea României de a reduce cu 
5 la sută pină la sfirșitul acestui an 
armamentele, efectivele și cheltuie
lile sale militare, ceea ce constituie 
un exemplu pentru alte state.

Președintele Republicii Socialiste 
România și președintele Republicii 
Liberia au subliniat necesitatea 
creării de zone fără arme nucleare 
și chimice în Balcani și în alte re
giuni ale lumii, ca o măsură impor
tantă pe calea destinderii, întăririi 
încrederii și înțelegerii internațio
nale.

Cei doi președinți au fost de acord 
că realizarea dezarmării generale și 
complete ar elibera importante 

~ fonduri. în prezent cheltuite pen
tru inarmări. care ar putea să fie 
folosite pentru dezvoltarea economi
că și socială a fiecărei țări, precum 
și pentru sprijinirea progresului 
economico-social mai rapid al țări
lor în curs de dezvoltare.

Exprimind îngrijorarea în legătu
ră cu situația complexă existentă în 
Europa, cei doi președinți s-au pro
nunțat pentru realizarea în cel mai 
scurt timp a unui acord privind 
oprirea amplasării pe continent a 
noi rachete cu rază medie de ac
țiune, pentru distrugerea celor exis
tente și înlăturarea tuturor armelor 
chimice. .

Cei doi șefi de stat au apreciat că 
hotărîrile adoptate la Conferința de 
la Stockholm pentru măsuri de în
credere și securitate și pentru dezar
mare în Europa reflectă speranțele 
și aspirațiile popoarelor din Europa, 
precum șl ale popoarelor din în
treaga lume și creează condiții 
pentru trecerea la negocierea unor 
aco.rduri reciproc acceptabile în do
meniul dezarmării.

Exprimind preocuparea față 
situația economică grea a țărilor 
curs de dezvoltare, cei doi șefi 
stat au convenit că este necesar 
se acționeze cu toată hotărirea 
vederea lichidării subdezvoltării 
instaurării urgente a ungi noi or
dini economice mondiale.

în acest sens, s-au pronunțat pen
tru organizarea unei Conferințe in
ternaționale. sub egida O.N.U., în 
cadrul căreia să se realizeze acorduri 
care să asigure dezvoltarea armoni
oasă și echitabilă a tuturor țărilor 
și să se desfășoare negocieri globa
le pentru edificarea noii ordini eco
nomice internaționale.

Referindu-se la problema datoriei 
externe a țărilor în curs de dezvol
tare, care pune în pericol stabilitatea 
întregii economii mondiale, pre
cum și cooperarea internaționa
lă și pacea în lume, președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Samuel Kanyon Doe au subliniat

necesitatea soluționării globale, poli- 
tico-economice a acestei probleme, 
prin adoptarea de măsuri care să 
aibă în vedere anularea datoriilor 
pentru țările cele mai sărace, redu
cerea și reeșalonarea lor pentru ce
lelalte țări în curs de dezvoltare, 
acordarea de noi credite în condiții 
avantajoase pentru dezvoltarea eco
nomico-socială a acestora.

Cei doi șefi de stat au reafirmat 
rolul important pe care Organizația 
Națiunilor Unite trebuie să-l aibă in 
soluționarea globală a datoriei ex
terne. In acest sens, s-au pronunțat 
pentru adoptarea de măsuri cores
punzătoare la cea de-a 41-a sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U.

Cei doi președinți au reliefat ca fi
ind deosebit de importante extinde
rea și adincirea cooperării economice 
dintre țările în curs de dezvoltare, 
întărirea solidarității și unității de 
acțiune în eforturile pentru dezvol
tarea proprie și pentru instaurarea 
unor relații bazate pe egalitate și e- 
chitate în economia mondială.

Președintele Republicii Socialiste 
România și președintele Republicii 
Liberia s-au pronunțat pentru înce
tarea conflictelor și disputelor mili
tare dintre state și pentru soluțio
narea lor pe cale pașnică, prin nego
cieri intre părțile interesate ori sub 
auspiciile Organizației Națiunilor 
Unite.

în acest context, cei doi președinți 
au subliniat necesitatea soluționării 
pașnice a conflictului din Orientul 
Mijlociu. Cei doi șefi de stat au 
apreciat că o pace justă și durabilă 
în această regiune poate fi reali
zată numai pe baza retragerii com
plete a Israelului din teritoriile ocu
pate în urma războiului din 1967, a 
recunoașterii dreptului inalienabil al 
poporului palestinian la autodetermi
nare, inclusiv la constituirea unui 
stat propriu, independent, a dreptu
lui tuturor statelor din zonă de a 
trăi în pace și securitate, în cadrul 
unor granițe recunoscute și garan
tate pe plan internațional.

Cei doi președinți. și-au exprimat 
sprijinul pentru convocarea unei 
Conferințe internaționale, sub egida 
O.N.U., menită să ducă la soluțio
narea politică a conflictului din 
Orientul Mijlociu.

Cu privire la războiul ' din
tre Iran și Irak, președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Samuel Kanyon Doe și-au exprimat 
regretul pentru pierderile grele 
umane și materiale pe care ambele 
țări continuă să le sufere, subliniind 
că el reprezintă un real pericol pen
tru pacea și securitatea in zonă și 
în întreaga lume. Cei doi șefi de 
stat s-au pronunțat pentru încetarea 
în cel mai scurt timp a acestui răz
boi, pentru renunțarea la orice ac
țiuni militare și trecerea la soluțio
narea acestei probleme prin , trata
tive, în spiritul deplinei egalități, al 
respectului reciproc, al independen
ței și suveranității naționale.

Analizind situația din Africa, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nteolae Ceaușescu, și 
președintele Republicii Liberia, 
Samuel Kanyon Doe, au evidențiat 
progresele realizate de popoarele 
africane în lupta lor justă pentru 
libertate și independență națională, 
pentru dezvoltarea economică și so
cială, pentru lărgirea cooperării din
tre ele și întărirea unității de ac- i 
țiune a țărilor lor. în același timp, 
a fost exprimată îngrijorarea față 
de persistenta focarelor de tensiune 
din Africa, îndeosebi față de actele 
de agresiune și destabilizare între
prinse de forțele imperialiste și neo- 
colonialiste împotriva popoarelor 
africane.

Cei doi președinți au condamnat 
în modul cel mai ferm politica rasis
tă. de apartheid și măsurile de re- 
pi^siune ale autorităților din Africa 
de Sud împotriva populației majo
ritare din această țară. Au cerut să 
se pună capăt acțiunilor agresive 
de destabilizare desfășurate împo
triva statelor africane independente 
vecine de către regimul rasist de la 
Pretoria.

Președintele Republicii Socialiste 
România și președintele Republicii 
Liberia au reafirmat cu toată hotă
rirea solidaritatea și sprijinul țări
lor lor față de lupta dreaptă a po
porului namibian. sub conducerea 
S.W.A.P.O., pentru accesul neînțîr- 
ziat la independentă al Namibiei pe 
baza aplicării rezoluției 435 din 1978 
a Consiliului de Securitate al O.N.U.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Samuel Kanyon Doe au 
subliniat, de asemenea, rolul impor
tant ce revine Organizației Unității 
Africane în unirea eforturilor țări
lor africane pentru soluționarea paș
nică a conflictelor, pentru intensifi
carea cooperării economice între sta
tele membre ale acestei organizații 
și pentru respingerea manevrelor și 
actelor de agresiune ale forțelor im
perialiste. colonialiste, neocolonialis- 
te și rasiste împotriva 
africane.

Președintele Republicii 
România și președintele 
Liberia au relevat importanta miș- 
cării țărilor nealiniate, a contribu
ției pe care aceasta o aduce la men
ținerea și consolidarea păcii mon
diale. la lichidarea colonialismului și 
discriminării rasiale din lume.

Cei doi președinți au apreciat că 
hotărîrile recentei Conferințe de la 
Harare a șefilor de stat sau de gu
vern prezintă o importantă deose
bită pentru creșterea rolului acestor 
state în soluționarea problemelor po
litice și economice ale vieții inter
naționale.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Samuel Kanyon Doe 
consideră că Organizația Națiunilor 
Unite este . forul internațional cel 
mai potrivit pentru discutarea de
mocratică a problemelor politice, 
economice și sociale ale lumii con
temporane. Cei doi președinți s-au 
pronunțat pentru perfecționarea ac
tivității Organizației Națiunilor Uni
te și a altor organizații internațio
nale. pentru creșterea rolului aces
tora în promovarea păcii si colabo
rării internaționale.

Cei doi șefi de stat au hotărît să 
intensifice colaborarea dintre Repu
blica Socialistă România și Repu
blica Liberia în cadrul O.N.U. și al 
altor organizații internaționale, al 
Grupului, „celor 77“ și al mișcării ță
rilor nealiniate. în scopul 
rării păcii, securității și 
cooperării internaționale.

La București s-au Încheiat sîmbă
tă lucrările celei de-a X-a sesiuni a 
Comisiei interguvernamentale româ- 
no-mongole de colaborare economi
că și tehnico-științiflcă.

Președinții celor două părți în co
misie, Ludovic Fazekas, 
ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România, și 
Șuren, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Republicii Populare 
Mongole, au semnat protocolul sesiu
nii, care cuprinde măsuri pentru 
extinderea colaborării economice și 
tehnico-științifice, precum și pentru 
lărgirea și diversificarea schimburi
lor de mărfuri dintre România și 
Mongolia.

A fost prezent Togoociin Ghenden, 
ambasadorul R. P. Mongole la Bucu
rești. (Agerpres)

viceprim-
Cioinorin

Tovarășul Constantin Dăscâlescu, 
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
sîmbătă. pe tovarășul Ognean Doinov, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R.P. Bulgaria, președinte
le Consiliului Economic, aflat în vi
zită In tara noastră cu prilejul des
chiderii ediției din acest an a Tirgu- 
lui International București. Oaspete
le a fost lnsotit de Hristo Hristov, 
ministrul comerțului.

In cadrul întrevederii au fost e- 
xaminate. in spiritul înțelegerilor 
convenite la cel mai înalt nivel, po
sibilitățile existente pentru dezvol
tarea ne mai departe a colaborării 
româno-bulgare. a cooperării și spe-

etatizării tn producție, precum și 
pentru lărgirea și diversificarea 
schimburilor comerciale, potrivit po
tențialului In continuă creștere de 
care dispun economiile celor două 
țări. S-a apreciat că un bun prilej 
pentru identificarea a noi domenii 
de conlucrare oferă actuala ediție a 
manifestării economice găzduite de 
capitala României.

La primire au participat Dlmltrie 
Ancuta. viceprim-mlnistru al guver
nului. șl Ilie Văduva, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale.

A fost de fată Todor Stolcev, 
ambasadorul Bulgariei la București.

popoarelor
Socialiste 

Republicii

asigu- 
dezvoltăriiiu

Președintele Republicii 
România și președintele 
Liberia și-au exprimat deplina satis
facție pentru modul cum s-au des
fășurat convorbirile și pentru înțe
legerile la care s-a ajuns in timpul 
vizitei. Cei doi președinți și-au ex
primat convingerea că rezultatele 
convorbirilor purtate reprezintă o 
nouă și valoroasă contribuție la 
aprofundarea raporturilor de priete
nie și colaborare dintre cele două 
țări, in interesul și spre binele am
belor popoare, al păcii, progresului 
și cooperării internaționale. ,

Președintele Samuel" Kanyon Troe 
a exprimat, in numele delega
ției care l-a însoțit și al său 
personal, vii mulțumiri și profun
da sa recunoștință tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, pre
cum și poporului român pentru pri
mirea caldă și ospitalitatea' de care 
s-a bucurat în timpul vizitei, ex
presie a sentimentelor de prietenie, 
stimă și solidaritate care există între 
cele două țări și popoare.

Președintele Republicii Liberia, 
Samuel Kanyon Doe. a adresat pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, in
vitația de a efectua, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu. o vizită 
oficială de prietenie in Republica 
Liberia. Invitația a fost acceptată 
cu plăcere, data vizitei urmînd a fi 
stabilită pe căi diplomatice.
București, 18 octombrie 1986.

Socialiste 
Republicii

Vizita in Capitală a președintelui Republicii Liberia
de 
în 
de 
să 
în 
și

Simbătă, președintele Republicii 
Liberia, Samuel Kanyon Doe. și cele
lalte persoane oficiale liberiene au 
făcut o vizită la întreprinderea de 
confecții și tricotaje București. Oas
peților le-au fost prezentate dezvol
tarea acestei moderne și reprezenta
tive unități a industriei ușoare ro
mânești, preocupările colectivului 
pentru ridicarea nivelului calității 
producției și diversificarea gamei de 
produse in raport cu exigențele be
neficiarilor din țară și de peste ho
tare. Au fost înfățișate, de aseme
nea, dotările social-culturale de care

dispune întreprinderea, măsurile în
treprinse pentru a oferi celor ce lu
crează aici..condiții din ce in ce mai 
bune de muncă și viață.

Șeful statului liberian, Împreună 
cu persoanele care il însoțesc au vi
zitat, de asemenea, cartiere ale Ca
pitalei. unde în ultimii ani s-au înăl
țat moderne edificii — blocuri de lo
cuințe. școli, magazine, unități sa
nitare și alte obiective social-cul
turale.

Miniștri și alte oficialități din sui
ta președintelui liberian au vizitat 
Tirgul Internațional București.

Semnarea unor documente romăno-liberiene
Cu prilejul vizitei oficiale de prie

tenie efectuate în țara noastră de 
președintele Republicii Liberia, mi
nistrul român al comerțului exterior 
și cooperării economice internațio
nale, Ilie Văduva, și ministrul libe-

rian al comerțului. industriei 
transporturilor, Mcleod Darpoh, 
semnat Protocolul privind coopera
rea româno-liberiană în domeniile 
agricol, și industrial.

Si 
au

ROMÂNIA ÎN ANUL
INTERNAȚIONAL AL PĂCII

INITIATIVE CARE ÎNTRUNESC ADEZIUNEA ÎNTREGULUI POPOR
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Știm cu toții că înfăptuirea pro
gramelor de dezvoltare economico- 
socială a patriei, înălțarea Româ
niei socialiste pe culmile luminoase 
ale civilizației comuniste se pot 
realiza numai în condiții de pace. 
Iată de ce, impreună cu toți mun
citorii, maiștrii, inginerii și tehni
cienii de la Combinatul de prelu
crare a lemnului din Suceava, cu 
întregul popor, 
încredere 
politica 
mare și pace a României, inițiati
vele și propunerile președintelui 
Nicolae Ceaușescu îndreptate spre 
înlăturarea primejdiei nucleare, ca 
problema cea mai importantă a zi
lelor noastre. Mi se umple inima de 
mindrie cînd văd cu cită vigoare 
și energie acționează tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, atît pentru în
făptuirea dezarmării nucleare, cît si 
pentru distrugerea armelor chimice 
și bacteriologice, a reducerii arme
lor clasice, pentru deschiderea căii 
care să ducă la făurirea unei lumi 
fără arme și fără războaie.

Propunerea de reducere cu cel 
puțin 5 la sută, pină la sfirșitul

susțin cu deplină 
și nestinsă speranță 

consecventă de dezar-

acestui an, a armamentelor, efecti
velor și cheltuielilor militare, pro
punere adoptată cu entuziasm de 
participanții la Congresul oameni
lor muncii din luna septembrie a.c., 
exprimă dorința fierbinte de pace 
a fiecărui cetățean al patriei noas
tre socialiste și răspunde interese
lor tuturor popoarelor lumii. De 
aceea, imi exprim din toată inima 
adeziunea deplină la această pro
punere, iar în cadrul referendumu
lui care se va organiza voi vota, 
așa cum, sint convinsă, va face în
tregul popor român, pentru ca 
România să procedeze, chiar și 
unilateral, la o asemenea reducere, 
cu încrederea că un asemenea pas 
va fi urmat și de alte popoare.

Din însăși experiența vie
ții s-a inspirat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. cînd. în cuvîn- 
tarea rostită la primirea miniștri
lor afacerilor externe ai statelor 
participante la Tratatul de la Var
șovia, a arătat, din nou, că fără o 
participare activă a popoarelor, a 
tuturor 
soluționa

păcii. Și sînt convinsă că masele 
populare, popoarele, oamenii poli
tici animați de spiritul răspunderii, 
de pe continentul nostru și din în
treaga lume, își vor intensifica ac
tivitatea pentru a nu lăsa cauza 
păcii la voia întîmplării, pentru a 
determina promovarea unei politici 
noi. de dezarmare. înțelegere si 
colaborare.

Cu convingerea că rațiunea va 
învinge, expritn aici hotărirea noas
tră, a tuturor celor care muncim în 
sectorul prelucrării lemnului din ju
dețul Suceava și făurim bunuri 
pentru înfrumusețarea locuințelor 
și îmbunătățirea vieții oamenilor, 
de a nu precupeți nici un efort 
pentru îndeplinirea programelor de 
dezvoltare economico-socială a pa
triei. de a ne aduce contribuția la 
înfăptuirea neabătută a politicii de 
pace și colaborare a partidului 
statului nostru.

și

statelor nu se vor putea 
problemele dezarmării si

Ana GA1EATA 
maistru la Combinatul 
de prelucrare a lemnului 
din Suceava

INTERESELE PĂCII Șl DESTINDERII CER SOLUȚIONAREA

PROBLEMELOR

e-

Omul, cea mai înaltă creație a 
naturii, este confruntat astăzi cu 
o situație mai mult decît. parado
xală : prin milenare și uriașe 
forturi și-a asigurat un grad de
civilizație la care înaintașii nici nu 
puteau visa, dar, totodată, și-â 
creat și cel mai cumplit mijloc de 
autodistrugere, capabil să suprime 
însăși viata pe planeta noastră — 
arma nucleară.

în numele și pentru apărarea 
vieții se ridică viguros și glasul ce
lui mai iubit fiu al poporului nos
tru. secretarul general al partidului, 
tovarășul- Nicolae Ceaușescu. ale 
cărui. inițiative și acțiuni de pace, 
de prietenie și colaborare intre po
poare fac azi înconjurul lumii.

Ca medic, avînd drept crez pro
fesional apărarea sănătății, a vie
ții oamenilor, mă alătur cu toată 
ființa mea întregii noastre națiuni, 
în a susține din toată inima de
mersurile perseverente ale secre
tarului general al partidului nostru 
consacrate păcii, trecerii Ia dezar
mare, demersuri care demonstrea
ză lumii o înaltă răspundere pen
tru. soarta propriului popor, pentru 
destinele omenirii.

BUZĂU : Realizări 
ale ffetrolițtilor

Petroliștii de la Berea, județul 
Buzău, se prezintă cu rezultate su
perioare in activitatea de exploa
tare a sondelor, de punere în va
loare a unor noi zăcăminte de țiței 
și gaze, de creștere continuă a 
factorului final de recuperare. Ast
fel, harnicul colectiv al Schelei de 
producție petrolieră Berea rapor
tează un bilanț rodnic, principalii 
indicatori de plan din perioada 
care a trecut din acest an fiind de
pășiți cu 23,8 milioane lei la pro- 
ducția-marfă industrială, întregul 
spor obținîndu-se pe seama creș
terii productivității muncii, nivelul 
acestui indicator fiind superior pla
nului cu 10 100 lei pe persoană. în 
același timp, s-au înregistrat im
portante reduceri la cheltuielile 
materiale si substanțiale economii 
de combustibil si energie electrică. 
(Stelian Chiper).

închiderea programului

Ziua

vremea

t

Imn 
lite-

20,00
20,15

nordul tării șl. Izolat, tn celelalte re
giuni. Vintul va sufla slab pină la mo
derat, cu unele Intensificări in sud- 
vest cu viteze intre 40 șl 60 kilometri 
pe oră. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse intre 2 și 12 grade, Iar cele 
maxime intre 12 șl 22 de grade. Di
mineața se va produce ceată, îndeo
sebi in centrul șl vestul tării. La Bucu
rești : Vremea se va Încălzi ușor. Iar 
cerul va fi variabil. Vintul va sufla 
slab pină la moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 6 șl 9 gra
de, iar maximele între 15 și 18 grade. 
Dimineața ceață.

Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul cuprins intre 19 octombrie, 
ora 20 — 22 octombrie, ora 20. tn țară: 
Vremea va fi schimbătoare și se va 
încălzi ușor. Cerul va fi variabil la 
începutul Intervalului, apoi se va aco
peri treptat din vestul țării. Ploi lo
cale vor cădea In vestul, centrul șl

LUNI. 20 OCTOMBRIE

ÎS,00
14,35
14,45

20,20 Film artistic. „Vocea de aur'
21,50 Telejurnal
22,00

In jurul orei 10,30 : Transmisiu
ne directă din municipiul Slatina : 
Adunarea populară cu prilejul 
Zilei recoltei (color)
• Lumea copiilor • Din cununa 
cintecului românesc (color)
Album duminical (parțial color) 
Ritmuri cubaneze (color)
La altitudinea tensiunilor înalte 
(color). Reportaj prilejuit de 
energeticianului

15.00 închiderea programului
19,00 Telejurnal • Ziua recoltei
19,30 CIntarea României (color) • 

eroilor ogoarelor. Spectacol
rar-muzical-coregrafic dedicat Zi' 
lei recoltei

Telejurnal
T.I.B. ’86. Emisiune realizată la 
cea de-a XlI-a ediție a Tirgului 
Internațional București (color)

20,30 Tezaur folcloric (color)
20,45 Roman foileton (color). „Calva

rul". Producție a studiourilor so
vietice. Ecranizare după romanul 
omonim de Alexei Tolstoi. Cu : 
Irina Alferova, Svetlana Penkina, 
Iuri Solomin, Veaceslav Ezpor, 
Mihail Kazakov, Inna Gulala, Va
leri Pogorelțev. Regia : Vasili 
Ordtnski. Episodul 1

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

PE CALEA DIALOGULUI
Aprecierile formulate de 

rășul Nicolae Ceaușescu, cu 
primirii miniștrilor de externe ai 
țărilor participante la Tratatul de 
la Varșovia, privind rezultatele în- 
tilnirii la cel mai înalt nivel din 
Islanda dintre conducătorii Uniunii 
Sovietice și Statelor Unite ale 
Americii constituie încă o incon
testabilă expresie a realismului său 
deosebit, a spiritului său construc
tiv în aprecierea unor evenimente 
cruciale contemporane și pentru 
găsirea celor mai raționale căi de 
rezolvare a problemelor vitale ale 
lumii.

Un loc prioritar In politica ex
ternă promovată de România socia
listă, politică ce poartă pecetea 
gîndirii președintelui nostru. îl o- 
cupă soluționarea tuturor proble
melor divergente numai prin tra
tative. Fie că este vorba de proble
me de interes general — cum este 
cazul dezarmării și al lichidării 
subdezvoltării — de probleme 
regionale sau alte aspecte speci
fice ale vieții internaționale, țara 
noastră s-a pronunțat ca toate a- 
cestea să-și găsească soluții reale 
prin dialog, la masa negocierilor.

tova- 
ocazia

f
Purtate cu răspundere, cu __

dare șt înțelegere, tratativele sînt 
singura cale de a se ajunge la re
glementări pe măsura așteptării 
popoarelor, a tuturor celor intere
sați. Orice altă soluție nu poate 
decît exacerba neînțelegerile, agra
vând și complicînd și mai mult 
situațiile deja explozive. In acest 
sens se înscriu chemările recente 
pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu 
le-a adresat statelor. guvernelor 
pentru impulsionarea negocierilor 
în forurile unde se dezbat proble
mele păcii, dezarmării și securită
ții în Europa și in lume, pentru a 
se ajunge la înțelegeri cit mai cu
prinzătoare. Sprijin pe deplin 
aceste eforturi, care, asociindu-se 
celorlalte inițiative românești, dau 
imaginea modului pilduitor in care 
poporul român. România socialistă, 
în deplin acord cu aspirațiile gene
rale de progres, liniște și securita
te, înțeleg să acționeze în acest 
an, proclamat An Internațional al 
Păcii.

răb-

Constantin MOTRUNA 
medic la dispensarul policlinic 
nr. 2 din Călărași

INFORMAȚII SPORTIVE
RUGBI: Romania ■

Portugalia 43—7
La Birlad s-a jucat meciul dintre 

selecționatele României și Portuga
liei, contînd pentru campionatul eu
ropean de rugbi „Cupa F.I.R.A.". 
Superiori In toate compartimentele 
de joc, rugbiștii români au obținut 
o victorie clară, cu scorul de 43—7 
(27—0), prin punctele realizate de 
C. Popescu (5 eseuri), Lungu, Tofan, 
Bucan (cile un eseu) și«Năstase (4 
transformări și o lovitură de pe
deapsă). Partida a fost urmărită de 
de peste 10 000 de spectatori.

Selecționata României a Început 
jocul in următoarea formație : Gh. 
Florea — C. Popescu, Lungu, Tofan, 
Toader — Năstase, Seceleanu — Du- 
mitraș, L. Constantin, Doja — Ca- 
ragea, Vereș — Bucan, Munteanu, C. 
Gheorghe. Au mai jucat Opriș șl 
Holban.

în clasamentul campionatului eu
ropean conduce Franța — cu 15 
puncte (din 5 meciuri), urmată de 
România — 15 puncte (din 7 parti
de), U.R.S.S., Italia — 11 puncte (din 
cîte 5 jocuri).

In următorul meci, echipa Româ
niei va întîlni la 25 octombrie, la 
București, formația Franței.

FOTBAL : Steaua conduce 
autoritar în clasament

Cele cinci partide 
care s-au jucat 
cu următoarele

— Petrolul 3—0
— Chimia 3—0 (1—0) ; Rapid

din etapa a 
ieri, s-au în- 
scoruri : Di- 
(2—0); S. C.

IX-a, 
cheiat 
namo 
Bacău
— Qorvinul 1—0 (1—0); F.C.M. Bra
șov — F.C. Argeș 1—0 (0—0); Jiul — 
Otelul 0—0. Meciul F.C. Olt — Vic
toria va fi reprogramat.

Pe locul intii al clasamentului ge
neral se află pe mai departe Steaua
— 17 puncte, din 18 posibile, ur
marea aceluiași joc matur din punct 
de vedere tactic, dar și foarte frumos 
ca spectacol de fotbal. Pe locul se
cund. Dinamo — 13 p. (un meci res
tanță), iar pe treapta a treia a urcat 
S.C. Bacău — 11 p. Etapa viitoare 
(26 octombrie) are în fruntea pro
gramului două întîlniri deosebite : 
Steaua — Dinamo și Universitatea 
Craiova — Sportul studențesc !

GIMNASTICĂ. Proba pe echipe din 
cadrul campionatelor republicane de 
gimnastică, ce se desfășoară in Sala 
sporturilor din Deva, a fost ciști- 
gată de formația Clubul sportiv șco-
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Iar Cetate Deva, urmată de Steaua 
București și Petrolul Ploiești.

La individual compus, pe locurile 
1—2. la egalitate de puncte, 78,80, 
s-au situat Ecaterina Szabo și Da
niela Silivaș, urmate de Mirela Sidon 
—- 78,75 puncte.

Astăzi, competiția se încheie eu fi
nalele pe aparate.

BOX. La Constanta va avea loc 
astăzi gala finală a campionatelor 
naționale. Dintre cei 24 de finaliști, 
nouă sînt membri ai clubului Steaua, 
care au dominat întrecerile la ma
joritatea categoriilor. De altfel, la 
categoriile semimuscă și cocos titlu
rile se vor disputa între boxeri mi
litari : D. Șchiopu — M. Gindac și 
M. Tudoriu — I. Tănase. Reprezen
tanții clubului Farul s-au afirmat pe 
ringul propriu, patru dintre ei can- 
didind astăzi, cu șanse bune, la cu
cerirea centurilor tricolore. Mult mai 
Șters ca de obicei au evoluat dina- 
movistii bucureșteni — numai trei 
finaliști. în timp ce B.C. Galați — 
un finalist șl B.C, Brăila — nici unul, 
se află pe mai departe in declin, deși 
sînt cluburi strict specializate 
tru box. Cîte un finalist vor 
astăzi pe ringul din Constanta 
telul Tirgoviște. Rapid. C.F.R.
iova. C.S.M. Sibiu. A.E.M. Timișoa
ra. Mecanică fină și Voința, ambele 
din București.

Iată programul finalelor. în ordi
nea categoriilor : Șchiopu — Gîndac, 
Vișan — Morea, Tudoriu — Tănase, 
Nistor — Panaite. Faredin — Stoiu, 
Ilie — Mihăilă, Tihon — Drișcu, 
Mihai — Gavrilă. Florian — Da
mian. Marcu — Senciuc. Bornescu — 
Preda și Răcaru — Pîrjol.

pen- 
avea 
: O- 
Cra-

ATLETISM. Cu prilejul unui con
curs desfășurat la Qingdao (R.P. Chi
neză). atleta Guang Ping (R.P. Chi
neză) a stabilit un nou record mon
dial în proba de 5 km marș, cu 
timpul de 2r26”50/100. Vechiul record 
era de 21’34”37/100 și aparținea com
patrioatei sale Li Sujie.

Astăzi. Bucu- 
prima dată 
Este vorba 
a campio- 
gen de în-

AUTOMOBILISM.
reștiul va găzdui pentru 
un concurs de autocros. 
de cea de-a IV-a etapă 
natului national la acest
treceri de automobilism. Traseul (un 
circuit de 1.200 km. ce va fi parcurs 
de mai multe ori) se află în cartie
rul Balta Albă, pe malul lacului (str. 
L. Rebreanu). în întrecere : autoca
mioane. autoturisme ARO. Dacia și 
Ol teii. Prima cursă — la ora 9,30.



ROMÂNIA, PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU: 
CONTRIBUȚII DE MARE ÎNSEMNĂTATE LA CAUZA 

PĂCII ȘI ÎNȚELEGERII IN LUME
Relatări și comentarii ale mijloacelor de informare de peste hotare

Poziția României, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu față de situația gravă 
și complexă existentă în lume, aprecierea că, in 
actualele împrejurări, problema fundamentală o 
constituie apărarea păcii, trecerea la dezarma
re, în primul rînd nucleară, înlăturarea perico
lului unui război nimicitor, că trebuie să se facă

totul pentru a se pune capăt acestui curs pe
riculos al evenimentelor sînt amplu reflectate 
de mijloacele de informare în masă din dife
rite țări.

Ziare șl reviste, agenții de presă eviden
țiază îndeosebi hotărîrea României de a trece 
unilateral la reducerea cu 5 la sută, pînă Ia

sfîrșitul acestui an, a armamentelor, efectivelor 
ji cheltuielilor militare.

Un loc aparte îl ocupă reflectarea cuvîntării 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în încheierea în- 
tîlnîrii cu miniștrii afacerilor externe ai statelor 
participante la Tratatul de la Varșovia.

INIȚIATIVE Șl DEMERSURI IN CONSENS 
CU INTERESELE ÎNTREGII OMENIRI

In relatarea sa despre această 
cuvintare, agenția CHINA NOUĂ 
subliniază evidențierea făcută de 
președintele României că trebuia 
intensificată lupta pentru renun
țarea definitivă la experiențele 
nucleare, pentru încetarea cursei 
înarmărilor pe Pămint și oprirea 
militarizării Cosmosului.

Agenția menționează că șeful 
statului român și-a exprimat re
gretul că nu s-a ajuns la o în
țelegere reală în problemele dis
cutate în capitala Islandei. Pre
ședintele României — se arată în 
continuare — a mai afirmat că Jaf 
sesiunea .Marii Adunări Naționale, 
care va avea loc, in curind, va fi 
supusă hotărîrea privind reducerea 
cu 5 la sută a armamentelor și 
cheltuielilor militare.

Hotărirea anunțată de a se or
ganiza in luna noiembrie un re
ferendum asupra reducerii cu 5 la 
sută a armamentelor și cheltuieli
lor militare ale României este re
levată și de‘ agenția FRANCE 
PRESSE. Agenția pune în evidență, 
de asemenea, faptul că decizia refe
ritoare la organizarea referendumu
lui va fi supusă, săptămîna viitoa
re. aprobării Marii Adunări Na
ționale, după cum a precizat șeful 
6tatului român.

Anterior, amintește A.F.P., pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a lan
sat un apel tuturor țărilor din 
Europa să procedeze la reduceri 
unilaterale ale armamentelor și 
cheltuielilor lor militare, subliniind 
că România va aplica, în orice caz.

I această măsură.
Agenția ASSOCIATED PRESS 

' pune accentul pe aprecierea
ț exprimată de președintele

Nicolae Ceaușescu cu privire la 
| marea însemnătate pe care ar

avea-o trecerea țărilor participan- Ite la Tratatul de la Varșovia, chiar 
unilateral, la o anumită reducere a 
armamentelor. Adresîndu-se mi
niștrilor afacerilor externe ai sta
telor participante la Tratatul de la 
Varșovia, președintele României a 
arătat că o asemenea reduoere nu 

» afectează cu nimic securitatea, for- 
I ța de apărare, dar va exercita o
I puternică influentă asupra tuturor

statelor din Europa și din întreaga 
lume, relevă în continuare agenția.

în cuvintarea sa. președintele 
Nicolae Ceaușescu a arătat clar că 
este în favoarea soluționării pe 

' etape a problemelor, una dintre 
acestea fiind reducerea rachetelor 
în Europa, indiferent dacă cele 
două superputeri vor ajunge sau 
nu la înțelegere asupra programu
lui american S.D.I. — comentează 
agenția. România, continuă A.P., 
sprijină pe deplin toate propune
rile Uniunii Sovietice și consideră 
că trebuie să se ajungă la soluțio
narea tuturor problemelor. însă nu 
neapărat condiționat de soluționa
rea globală a acestora în același 
timp. Se arată, de asemenea, că 
președintele Nicolae Ceaușescu a 
mai apreciat că în decursul a zeci 
de ani s-au adunat atit de multe 
probleme, atit de multă neîncrede
re incit este greu ca toate aceste 
probleme să fie soluționate într-un 
timp foarte scurt.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
anunțat că în noiembrie se va or
ganiza un referendum asupra hotă- 
rîrii privind reducbrea cu 5 la sută 
a armamentelor, efectivelor și 
cheltuielilor militare ale României, 
decizia referitoare Ia organizarea 
referendumului urmînd să fie supu
să aprobării Marii Adunării Națio
nale, evidențiază agenția austriacă 
A.P.A.

Agenția kuweitiană KUNA insis
tă asupra reafirmării în cuvintarea 
președintelui României a aprecie
rii că problema fundamentală a 
epocii noastre o constituie apăra
rea păcii, oprirea cursei înarmări
lor, în primul rind a celor nuclea
re, înfăptuirea dezarmării, elimina
rea pericolului unei catastrofe nu
cleare.

Ziarul „PRAVDA" a relatat des
pre aprecierea Comitetului Po
0 POLITICĂ PRINCIPIALĂ, CONSTRUCTIVĂ, 

DINAMICĂ
Voința fermă de pace a Româ

niei. politica sa externă dinamică 
și constructivă sînt reflectate in 
continuare de diferite publicații și 
agenții de presă din lume.

Sub titlul ilustrativ „România — 
tară care luptă pentru pacea lumii" 
revista mexicană ..EL TIEMPO" 
a publicat, astfel, un articol. înso

litic Executiv al C.C. al P.C.R. că 
documentul adoptat la încheierea 
lucrărilor Conferinței de la Stock
holm contribuie, prin prevederile 
sale, la creșterea încrederii pe con
tinentul nostru, marcînd un pas 
important în direcția întăririi pro
cesului de edificare a securității și 
dezvoltare a cooperării in Europa.

Comitetul Politic Executiv, arată 
în continuare ziarul, a aprobat ac
tivitatea depusă în cadrul confe
rinței de către delegația română și 
a subliniat hotărîrea Republicii So
cialiste România de a face totul și 
de a-și aduce întreaga contribuție 
la desfășurarea cu succes a apro
piatei Conferințe de la Viena, ast
fel încît aceasta să marcheze noi 
pași în direcția opririi cursei înar
mărilor. eliminării armelor nuclea
re de pe continent, reducerii arme
lor clasice, asigurării securității în 
Europa și în întreaga lume.

Ziarele sovietice „SELSKAIA 
JIZN" șl „KRASNAIA ZVEZDA" 
evidențiază, la rîndul .lor. hotări
rea tării noastre de a contribui ca 
apropiata Conferință de la Viena 
să se desfășoare cu succes.

Faptul că in opinia tării noastre 
rezultatele cu care s-a încheiat Con
ferința de la Stockholm constituie 
o nouă și elocventă confirmare a 
adevărului că numai calea tratati
velor, oricît de complexe și înde
lungate, este singura ce poate con
duce la acorduri general accepta
bile este reflectat Ide agenția 
CHINA NOUA. Aceasta subliniază 
că întărirea încrederii nu repre
zintă pentru tara noastră un scop 
în sine, că „problema problemelor' 
vieții internaționale, a instaurării 
securității pe continent și în în
treaga lume este realizarea efecti
vă și concretă a dezarmării. In a- 
ceastă privință — relatează agen
ția — România socialistă a oferit 
un exemplu concret, mobilizator, 
prin inițiativa formulată de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu de 
reducere în acest an cu 5 la sută 
a armamentelor, efectivelor și 
cheltuielilor militare. Acesta repre
zintă un exemplu concret de cum 
trebuie să se acționeze în direcția 
realizării unor măsuri de dezar
mare.
’ In relatările sale .cu privire la 
primirea de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a lui E. A. Șe- 
vardnadze. membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C.U.S.. ministrul 
afaoerilor externe al U.R.S.S., zia
rul sovietic „PRAVDA" subliniază 
că, pe lîngă relațiile tradiționale’de 
prietenie și colaborare multilatera
lă româno-sovietice, o atenție deo
sebită a fost acordată problemelor 
actuale ale vieții politice mondiale. 
In context, se relevă că tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a reafirmat 
sprijinul României fată de propu
nerile Uniunii Sovietice privind în
făptuirea dezarmării, importanța 
deosebită a continuării dialogului 
pentru-a se ajunge la soluții co
respunzătoare.

Totodată, ziarul pune în lumină 
hotărirea exprimată de România și 
U.R.S.S. de a întări conlucrarea pe 
arena mondială. >de a contribui ac
tiv la soluționarea problemelor 
complexe ale omenirii în interesul 
tuturor țărilor, al cauzei păcii. în
țelegerii și colaborării între națiuni.

Aprecierea tării noastre că lipsa 
de rezultate concrete la întilnirea 
Ia nivel înalt sovieto-americană 
de la Reykjavik face mai necesară 
ca oricînd intensificarea eforturilor 
tuturor popoarelor europene, ale 
popoarelor întregii lumi pentru 
oprirea cursului periculos al eve
nimentelor, pentru a se pune capăt 
cu hotărîre politicii de înarmări 
este evidențiată de ziarul ..SELS
KAIA JIZN".

Acesta arată că. în opinia Româ
niei, se impune să se facă totul 
pentru ca dialogul Ia nivel înalt 
sovieto-american să continue, ast
fel încît să se ajungă la acorduri 
reciproc acceptabile pentru a se 
relua cursul spre destindere si a 
se asigura pacea în lume.

țit de o fotografie a președintelui 
Nicolae Ceaușescu. în care se 
spune : Baza politicii externe româ
nești o reprezintă realitățile actua
le ale tării. Fiecare român este 
convins că programele grandioase 
de dezvoltare economică și socială 
a țării în cincinalul 1986—1990 și in 
perspectivă pînă în anul 2000 pot 

fi puse în practică numai tn con
diții de pace.

în elaborarea politicii externe 
românești un rol deosebit îl are 
președintele Nicolae Ceaușescu. 
care a acționat întotdeauna con
form intereselor poporului său. 
Dar, în fapt. întregul popor este 
autorul acestei politici, pentru că 
totdeauna este consultat, în cadrul 
instituțiilor larg democratice.

în politica sa externă, România 
situează pe prim plan principiile 
eticii internaționale. Bazată pe 
aceste principii. România dezvoltă 
colaborarea și prietenia cu țările 
vecine, cu statele membre ale 
C.A.E.R.. cu toate țările socialiste.

în același timp, intensifică rela
țiile multilaterale cu țările din 
Balcani, cu țările în curs de dez
voltare și cele nealiniate, de fapt 
cu toate statele, fără deosebire de 
orinduirea lor social-poiitică.

Lupta pentru pace este -«coloana 
vertebrală» a politicii externe 
românești. La baza acesteia se află 
realitățile lumii contemporane — o 
lume care dispune de suficiente 
arme, în special nucleare, pen
tru a distruge întreaga planetă. 
Atit conducerea țării, cit și cetă
țenii români mîtresc convingerea 
că trebuie să facă totul pentru 
apărarea dreptului suprem la viată 
al omenirii, pentru o existență li
beră și demnă.

.România consideră că primul pas 
spre realizarea păcii în lume 
îl constituie lichidarea oauzelor de 
conflict și tensiune. Adunarea Ge
nerală a O.N.U. a adoptat în 1985 —

REALIZĂRI REMARCABILE, 
PROIECTE CUTEZĂTOARE

în diferite tari ale lumii conti
nuă să fie, de asemenea, înfățișa
te realizările deosebite obținute de 
România socialistă în industrie și 
agricultură, în alte sectoare econo
mice, hotărîrea de nestrămutat de 
a se dezvolta în continuare în con
diții de pace și colaborare interna
țională.

Un amplu, articol dedicat Româ
niei de ziarul „CORREIO DO 
BRASIL" este însoțit de fotogra
fia președintelui Nicolae Ceaușescu 
și de imagini infățișînd realizări 
social-economice ale țării noastre 
în anii socialismului. Cotidianul 
brazilian relevă că România, afla
tă în cel de-al optulea plan cinci
nal (1986—1990), are o industrie pu
ternică, modernă, dotată în cea 
mai mare parte cu cea mai avan
sată tehnică, o agricultură socia
listă în plin progres, o bogată viață 
spirituală, în .care educația, știința 
și cultura ating un înalt nivel.

în planul relațiilor externe, se 
subliniază. România acționează în 
favoarea colaborării, a cooperării 
cu toate țările, a păcii și securității. 
România așază ferm la baza acti
vității sale internaționale princi
piile egalității depline în drepturi, 
respectării independenței și su
veranității, neintervenției în trebu
rile interne și avantajului re
ciproc, nefolosirii forței sau ame
nințării cu forța, dreptului fiecă
rui popor de a fi stăpîn pe desti
nele sale, de a se dezvolta liber și 
independent, fără amestec din a- 
fară.

în acest amplu cadru se înscriu 
și relațiile de prietenie și coopera
re între România și Brazilia, în
tre'popoarele celor două țări, care 
au comun nu numai rădăcini cul
turale de origine latină, dar și as
pirații de dezvoltare și progres ale- 
popoarelor. de pace, înțelegere 
și cooperare în lume — se arată în 
încheierea articolului.

într-o emisiune consacrată țării 
noastre de POSTURILE DE RA
DIO SI TELEVIZIUNE GUINEE- 
ZE s-a arătat că România a cunos
cut profunde transformări revolu
ționare pe tărîm politic, economic 
Si social. „Poporul român, s-a subli
niat în cadrul emisiunii, și-a luat 
în propriile mîini destinele, a tre
cut la edificarea societății socia
liste, a schimbat structural înfăți
șarea patriei sale. Dintr-o țară a- 
grară, cu o industrie slab dezvol
tată și o agricultură înapoiată, 
România s-a transformat într-un 
stat industrial-agrar, cu o indus
trie puternică, modernă, dotată în 
cea mai mare parte cu tehnica cea 
mai avansată, cu o agricultură so
cialistă în plin progres, cu o bo
gată viață spirituală, în care învă- 
țămîntul,. știința și cultura cunosc 
o efervescentă deosebită".

POSTUL DE RADIO SPANIOL 
„CADENA ESPANOLA" a trans
mis, de asemenea, o emisiune con
sacrată României, relevînd realiză
rile dobîndite de poporul român în 

la inițiativa României — «Apelul 
Solemn» adresat tuturor statelor 
aflate in conflict, pentru încetarea 
fără întârziere a acțiunilor milita
re și soluționarea problemelor pe 
calea, tratativelor. Tot la inițiativa 
României a fost adoptată Hotă
rîrea statelor membre ale O.N.U. de 
a soluționa pe cale politică toate 
conflictele, de a nu folosi forța sau 
amenințarea cu forța. Aceste ini
țiative — care au întrunit practic 
consensul tuturor statelor lumii — 
demonstrează caracterul construc
tiv al politicii externe românești.

„El Tiempo" relevă apoi că 
securitatea europeană este alt do
meniu în care România are iniția
tive deosebite pentru normalizarea 
relațiilor între statele de pe conti
nent.

România apreciază că în acest an 
— proclamat de O.N.U. «Anul In
ternațional al Păcii» — toate po
poarele trebuie să acționeze unit 
pentru realizarea de înțelegeri care 
să favorizeze dezarmarea, eviden- 

, tiază. in concluzie, publicația 
mexicană.

Cotidianul zairez „ELIMA*  pune 
în lumină inițiativele și po
ziția României, ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pe plan inter
național pentru o politică de pace, 
cooperare și înțelegere între po
poare, oonsecvența cu care pre
ședintele României subliniază ne
cesitatea imperioasă de a se face 
totul pentru încetarea cursei înar
mărilor și înfăptuirea unui pro
gram de dezarmare, în primul rînd 
nucleară. .

dezvoltarea economiei, culturii și 
științei, sub conducerea partidului 
comunist. îndeosebi înfăptuirile și 
transformările revoluționare din 
ultimii 21 de ani, de cînd în frun
tea partidului a fost ales tovarășul- 
Nicolae Ceaușescu.

Publicistul și economistul filipi- 
nez Hilarion Henares, fost minis
tru al planificării, semnează în 
cotidianul „PHILIPPINE INQUI
RER" două articole consacrate ma
rilor Înfăptuiri ale tării noastre, în 
care se menționează : Imediat după 
cel de-al doilea , război mondial. 
România era o țâră agrară înapo
iată. Treptat și cu eforturi proprii, 
și-a dezvoltat industria, cu accent 
pe industria grea, precum și cele
lalte ramuri ale economiei, ajun- 
gind. in prezent, să construiască 
avioane moderne de pasageri, 
instalații de foraj marin, cen
trale nucleare. în România de 
astăzi, condusă de președintele 
Nicolae Ceaușescu, educația, obli
gatorie, ca și asistenta medicală 
sînt gratuite, nu există șomaj si 
nici impozit pe retribuții, iar pro
blema locuințelor este ca și rezol
vată. Sînt reliefate, de asemenea, 
eforturile statului nostru pentru 
asigurarea unor tot mai bune con
diții de viață*,  de educație, de re
creare pentru oanțienii muncii, ceea 
ce — se arată — a contribuit la 
cr-bșterea nivelului de cultură și ci
vilizație pentru întreaga populație 
a tării.

..Cercetarea științifică și tehno
logică în România" este titlul 
unui amplu material apărut in 
publicația italiană „TRIBUNA E- 
CONOMICA". „România — se 
subliniază în articol — se nu
mără în prezent printre țările care 
au un program pe termen lung pen
tru dezvoltarea științei și a tehno
logiei, domeniu vital al progresului 
economic și social. O trăsătură de
finitorie a acestui program o con
stituie dezvoltarea continuă a po
tențialului tehnico-știintific natio
nal. condiție primordială a inclu
derii tării pe orbita civilizației mo
derne".

Referîndu-se la marile succese 
Înregistrate în activitatea de cer
cetare științifică și de dezvoltare 
tehnologică din tara noastră, re
vista pune accentul pe realizările 
de deosebită importantă obținute în 
domeniul chimiei. „în România — 
menționează publicația — se produc 
în prezent numeroase categorii de 
polimeri și rășini sintetice. Un rol 
important în chimia macromolecu- 
lară revine sintezei și prelucrării 
elastomerilor. cercetărilor asupra 
dezvoltării industriale în acest do
meniu la nivel mondial.

Rezultate remarcabile au fost ob
ținute și în celelalte sectoare ale 
economiei naționale. Cercetarea ști
ințifică românească contribuie la 
reînnoirea și modernizarea produc
ției. la introducerea și extinderea 
tehnologiilor moderne de mare ran
dament", încheie revista.

(Agerpres)

Pentru acordarea
necondiționată 

a independenței Namibiei
NAȚIUNILE UNITE 18 (Agerpres). 

— Consiliul O.N.U. pentru Namibia 
a recomandat Adunării Generale să 
respingă politica de așa-numită „an
gajare constructivă" a administrației 
S.U.A. față de Republica Sud-Afri- 
cană si să condamne încercările ce
lor două state menționate de a con
diționa acordarea independentei Na
mibiei de rezolvarea altor probleme 
internaționale — relatează agenția 
Taniug.

Adunarea Generală â fost solicita
tă să reafirme planul O.N.U. pen
tru Namibia ca singura bază accep
tabilă pe plan internațional pentru 
o reglementare pașnică a problemei 
Namibiei și să declare ocuparea a- 
cestui teritoriu de către R.S.A. ca 
pe un act de agresiune împotriva 
Namibiei. în același timp. Consiliul 
O.N.U. pentru Namibia subliniază că 
Organizația Poporului din Africa de 
Sud-Vest (S.W.A.P.O.) constituie 
unicul reprezentant legitim al po
porului namibian.

Ședință a Comitetului 
C.A.E.R. pentru colaborare 
în domeniul aprovizionării 

tehnico-materiale
VARȘOVIA 18 (Agerpres). — La 

Varșovia a avut loc cea de-a 21-a 
ședință a Comitetului C.A.E.R. pen
tru colaborare în domeniul aprovi
zionării tehnico-materiale, la care au 
participat delegații ale țărilor mem
bre ale C.A.E.R.

în cadrul ședinței s-au analizat 
stadiul realizării Programului de co
laborare a țărilor membre ale 
C.A.E.R. în domeniul economisirii 
și utilizării raționale a resurselor 
materiale pe perioada pînă în anul 
2000, adoptat de Sesiunea C.A.E.R. 
în 1985. rezultatele lucrărilor desfă
șurate pentru îndeplinirea convenții
lor de colaborare multilaterală eco
nomică și țehnico-științifică pe pro
blemele creșterii valorificării mate
rialelor refolosibile. implementării 
în producție a unor materiale cu ca
racteristici superioare, precum și 
alte probleme de colaborare în do
meniul aprovizionării tehnico-mate
riale. A fost adoptat planul de lucru 
al Comitetului C.A.E.R. pe anii 
1987—1988.

Delegația română la ședință a fost 
condusă de Petre Preoteasa, minis
trul aprovizionării tehnico-materiale 
și controlului gospodăririi fonduri
lor fixe.

ORIENTUL MIJLOCIU
TUNIS 18 (Agerpres). — Organi

zația pentru Eliberarea Palestinei a 
înaintat 'Consiliului de Securitate al 
O.N.U. o plingere urgentă în legătu
ră cu recentele raiduri israeliene îm
potriva taberelor de refugiati pales
tinieni din sudul Libanului, infor
mează Faqa. citind un anunț al a- 
genției Wafa.

CAIRO 18 (Agerpres). — într-un 
interviu . acordat postului de radio 
Cairo, vicepremierul și ministrul e- 
giptean al afaoerilor externe, Esmat 
Abdel Meguid, a spus că președintele 
Egiptului, Hosni Mubarak, a subli
niat întotdeauna responsabilitățile 
Egiptului, angajamentele și efortu
rile sale constante în direcția reali
zării unei păci durabile și drepte în 
regiune, prin restabilirea drepturilor 
legitime ale palestinienilor, inclusiv 
dreptul la autodeterminare. El a a- 
preciat că ideea convocării unei con
ferințe internaționale pentru pace în 
Orientul Mijlociu a obținut sprijin 
tot mai mare pe plan internațional 
și că președintele Hosni Mubarak a 
depus eforturi susținute și a între
prins contacte intense în direcția 
pregătirii aoestei conferințe.

Totodată, vicepremierul egiptean 
a evocat realizările înregistrate pe 
planul dezvoltării relațiilor cu țările 
arabe și interesul Egiptului de a 
contribui Ia soluționarea problemelor 
continentului african.

KUWEIT 18 (Agerpres). — Intr-o 
declarație făcută in Kuweit, minis
trul libanez al educației. Selim Al- 
Hoss, a afirmat că deteriorarea si
tuației economice din țara sa con
stituie o reflectare a condițiilor po
litice, sociale și de securitate exis
tente. O soluție pentru salvarea eco
nomiei libaneze poate da rezultate 
favorabile numai în condițiile în care 
situația politică și pe planul securi
tății va fi schimbată.

AUSTRIA

Platforma electorală 
a partidului socialist

VIENA 18 (Agerpres). — Pre
ședintele Partidului Socialist din 
Austria, Fred Sinowatz, a declarat 
că modernizarea industriei naționa
le. apărarea sistemului securității 
sociale, protejarea mediului înconju
rător și soluționarea unor probleme 
de ordin social și umanitar con
stituie punctele esențiale ale plat
formei electorale a partidului său, în 
perspectiva apropiatelor alegeri par
lamentare. De asemenea, platforma 
preconizează o intensificare a schim
burilor comerciale internaționale ale 
Austriei, inclusiv cu Piața comună, 
deși un viitor guvern socialist nu 
își propune aderarea la Comunita
tea Economică (vest-) Europeană.

Fred Sinowatz a apreciat, totoda
tă. că obiectivul principal al parti
dului îl constituie ciștigarea unei 
majorități parlamentare relative în 
actualele alegeri, ceea ce ar însem
na stabilitate politică, prin guverna
rea neîntreruptă a socialiștilor timp 
de 16 ani.

Convenția Partidului Renovator 
Democratic din Portugalia
. CUVÎNTUL DE SALUT

AL REPREZENTANTULUI P.C.R.
LISABONA 18 (Agerpres). — La 

Porto continuă lucrările celei de-a 
doua .convenții Naționale a Partidu
lui Renovator Democratic din Portu
galia. în cadrul lucrărilor au fost 
discutate și aprobate modificări ale 
Statutului, moțiunea de strategie 
globală in următoarea etapă și pro
gramul partidului.

în numele Partidului Comunist 
Român, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, repre
zentantul partidului nostru, tova
rășul Ion Coman, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., a adresat un cordial 
salut delegaților și urări de succes 
lucrărilor celei de-a doua Convenții 
Naționale a P.R.D.

Comuniștii, oamenii muncii din 
România urmăresc cu interes ac
tivitatea pe care partidul dumnea
voastră o desfășoară pe plan po
litic și social pentru Înfăptuirea de 
transformări înnoitoare în viața so
cietății portugheze, pentru împlini
rea aspirațiilor de progres și bună
stare ale poporului portughez prieten 
— se arată în cuvîntul de salut.

Prezența delegației noastre la Con
venția dumneavoastră este expresia 
dorinței P.C.R. și P.R.D. de a dez
volta relații de prietenie și colabo
rare, ceea ce va contribui la ampli
ficarea legăturilor dintre România 
și Portugalia, în interesul popoarelor 
român și portughez, al cauzei păcii 
și înțelegerii în Europa și în lume.

După ce se relevă că poporul 
nostru, sub conducerea P.C.R., în 
frunte cu secretarul său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, este in 
prezent angajat cu toate energiile 
sale creatoare în îndeplinirea vastu- 

, lui program de dezvoltare continuă 
a țării adoptat de cel de-al XIII-lea 
Congres, în cuvîntul de salut se 
subliniază : Partidul Comunist Ro
mân consideră că situația interna
țională actuală continuă să fie de
osebit de gravă și încordată ca ur
mare a continuării cursei înarmări
lor, în primul- rînd a celei nu
cleare, a existenței numeroaselor 
stări de conflict și tensiune, a crizei 
economice mondiale, a politicii de 
forță și amenințare cu forța, de a-

„Popoarele europene trebuie să acționeze hotărît 
pentru a determina trecerea Ia dezarmare*  

Intervenția reprezentantului român la Congresul mondial 
dedicat Anului Internațional al Păcii

' COPENHAGA 18 (Agerpres). — în 
continuarea lucrărilor Congresului 
mondial dedicat Anului Internațio
nal al Păcii, care să desfășoară la 
Copenhaga, reprezentantul țării noas
tre a relevat că România, care și-a 
adus o contribuție activă și con
structivă la Conferința de la 
Stockholm, dă,o înaltă apreciere do
cumentelor adoptate Ia această’reu
niune si apreciază că este necesar 
ca popoarele europene să participe 
activ la realizarea acestor acorduri, 
pentru a determina trecerea. în cel 
mai scurt timp la tratative de dez
armare. pentru reducerea substan
țială a armamentelor convenționale 
și eliminarea tuturor armelor nu
cleare.

Au fost evidențiate Inițiativele, 
României privind înfăptuirea dezar
mării. in primul rînd a celei nuclea
re. crearea în Balcani a unei zone 
fără arme nucleare și" chimice, fără 
baze militare străine, precum și 
sprijinul față de crearea unor ase
menea zone în nordul și centrul

Sesiunea Adunării Generale a O. N. U.
Problemele opririi neintîrziate a cursei înarmărilor, în 
primul rînd nucleare, și înfăptuirii unor măsuri concrete de 

dezarmare — în dezbaterea Comitetului Politic
NAȚIUNILE UNITE 18 (Ager

pres). — N. Chilie transmite : în 
dezbaterile generale asupra ansam
blului problematicii cursei înarmări
lor și dezarmării, care se desfă
șoară în Comitetul Politic al Adu
nării Generale, marea majoritate a 
reprezentanților țărilor membre re
levă. ca o idee centrală, necesita
tea intensificării eforturilor tuturor 
statelor, ale tuturor guvernelor, ale 
opiniei publice internaționale în 
scopul adoptării, cît nu este prea 
tîrziu. a unor măsuri practice în 
sfera dezarmării, în primul rînd a 
dezarmării nucleare.

Reprezentantul Suediei a subli- 
. niat că este nevoie de noi acțiuni 

din partea tuturor statelor. în pri- 
j mul rind din partea puterilor nu

cleare. pentru eliberarea omenirii de 
spectrul anihilării nucleare, pentru 
progresul pe calea unei dezarmări 
reale.

Reprezentantul Uniunii Sovietice 
a expus propunerile avansate în 
ultima perioadă de U.R.S.S. vizînd 
eliminarea armelor nucleare și pre
venirea extinderii cursei înarmări
lor în spațiul extraatmosferic. El a 
apreciat că „reuniunea de la Reyk
javik a fost o etapă în dialogul 
complex și dificil pentru găsirea 
unei soluții". Conducerile celor două 
țări trebuie să revină asupra pro
blemelor discutate, pentru a încerca 
să elimine deosebirile de opinii din
tre U.R.S.S. și S.U.A. Uniunea So
vietică — a spus el — va aștepta 
fără a-și retrage, propunerile. Pen
tru realizarea unor progrese pe ca
lea dezarmării — a continuat vorbi
torul — sînt necesare nu numai 
eforturile Uniunii Sovietice și Sta
telor Unite, ci ale întregii comuni

mestec brutal în treburile Interne 
ale altor state.

Partidul Comunist Român, secre
tarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. consideră că 
problema fundamentală a epocii con
temporane o constituie oprirea cursei 
înarmărilor și înfăptuirea . dezarmă
rii, înlăturarea pericolului unui răz
boi nuclear nimicitor.

Dind expresie înaltei sale respon
sabilități fată de prezentul și desti
nele omenirii, România socialistă s-a 
pronunțat și militează cu consecven
ță pentru măsuri eficiente de oprire 
a cursei înarmărilor, pentru reali
zarea unui program complex de 
dezarmare, care avind în centrul său 
lichidarea armelor nucleare, să asi
gure reducerea, în același timp, a 
armelor convenționale, a efectivelor 
și cheltuielilor militare. Amintindu- 
se despre decizia României de a 
trece, încă din acest an, la redu
cerea cu 5 la sută a armamentelor, 
efectivelor și cheltuielilor militare, 
în cuvîntul de salut se apreciază că 
adoptarea și de către alte state a 
unei asemenea măsuri ar constitui 
un bun început care ar spori posi
bilitățile de a se ajunge, într-un 
timp cit mai scurt, la acorduri co
respunzătoare de dezarmare.

în actualele împrejurări interna
ționale, se subliniază în continuare, 
apreciem că este necesar să se facă 
totul pentru întărirea colaborării în
tre partidele comuniste și muncito
rești, socialiste, social-democrate, 
alte forțe progresiste și democratice 
pe baza principiilor egalității și res- 
pectului reciproc, al dreptului fie
cărui partid de a-și elabora linia sa 
politică, corespunzător condițiilor 
istorice, naționale'și sociale din pro
pria țară, în lupta comună pentru 
libertate și independentă națională, 
destindere și colaborare, pentru 
pace și progres în întreaga lume.

In încheierea cuvîntului de salut 
se adresează urări de succes deplin 
în înfăptuirea hotărîrilor ce urmează 
a fi adoptate în cadrul lucrărilor, 
în activitatea de viitor a Partidului 
Renovator Democratic, consacrată 
apărării intereselor poporului portu
ghez. cauzei păcii, securității șl 
progresului social.

Europei. în alte părți ale continen
tului și ale lumii. •

A fost expusă preocuparea con
stantă a țării noastre de a se solu
ționa problemele litigioase dintre 
state numai pe calea politică, prin 
tratative.

Totodată, a fost evidențiată pozi
ția României în problemele lichidă
rii subdezvoltării, ale rezolvării 
problemei datoriilor externe ale ță
rilor în curs de dezvoltare, arătîn- 
du-se însemnătatea organizării unei 
conferințe internaționale, sub egida 
O.N.U.. pentru înfăptuirea unei noi 
ordini economice internaționale.

Infățișînd amplele manifestații și 
acțiunile pentru pace desfășurate în 
tara noastră, programul F.D.U.S. 
privind marcarea Anului Internațio-, 
nai al Păcii, vorbitorul a subliniat 
că. în concepția României, pacea și 
dezarmarea trebuie să fie opera tu
turor popoarelor, care, acționînd uni
te. pot determina o politică nouă, 
triumful rațiunii și al vieții pe pla
neta noastră.

tăți internaționale, a cărei voință 
politică este exprimată de O.N.U.

Reprezentantul Canadei a declarat 
că problemele dezarmării nucleara 
și ale prevenirii militarizării Cos
mosului trebuie să aibă prioritate în 
ansamblul tratativelor consacrate 
dezarmării. El a arătat că progresul 
pe calea unei dezarmări reale ar fi 
in mare măsură facilitat dacă în ca
drul negocierilor Conferinței pentru 
dezarmare de la Geneva s-ar finali
za acorduri corespunzătoare de în
cetare a experiențelor nucleare și de 
prohibire a armelor chimice.

Reprezentantul R. P. Chineze a a- 
preciat că „Statele Unite și Uniunea 
Sovietică trebuie să continue nego
cierile, cît mai Curind posibil, pen
tru a ajunge la acorduri de substan
ță menite să contribuie la întărirea 
păcii mondiale". întrucit dezarmarea 
privește securitatea tuturor statelor, 
a spus el, fiecare țară trebuie să 
aibă un cuvint de spus în această 
problemă. Ca un prim pas. principa
lele două puteri, care dețin 95 .la sută 
din armamentele nucleare existen
te. trebuie să ia Inițiativa opririi 
experimentării, producerii șl am
plasării armelor atomice șî să redu
că drastic toate tipurile de asemenea 
arme.

Reprezentantul Tunisiei a arătat 
că escalada înarmărilor contribuie 
in mare măsură la menținerea unei 
încordări periculoase în viața in
ternațională și a unei amenințări 
fără precedent Ia adresa păcii ge
nerale. Resursele imense irosite 
pentru înarmare — a subliniat el — 
trebuie să fie orientate în direcția 
dezvoltării social-economice a tu
turor națiunilor. Toate statele, dez
voltate sau în curs de dezvoltare, 
ar avea de beneficiat enorm de p« 
urma încetării cursei înarmărilor.

Agențiile de presa
e scurt

PRIMIRE. Președintele Finlandei, 
Mauno Koivisto, l-a primit pe am
basadorul român la Helsinki, Maria 
Stănescu. în vizită de rămas bun 
la încheierea 
Finlanda.

misiunii sale .în

mirea de „condor" pentru noua 
monedă națională ce va Înlocui 
„peso“-ul, începînd de Ia 1 ianua
rie 1987 — informează agenția 
E.F.E.

APROBARE.
lor din Bolivia

Camera Deputați- 
a aprobat denu-

ALEGERI. Duminică, tn Cuba au 
Ioc alegeri pentru organele locale 
ale puterii de stat Peste sase mi-

lioane de cetățeni cu drept- de vot 
își vor exprima opțiunile în le
gătură cu cei 20 000 de candidați 
propuși pe listele electorale. Can
didata au fost desemnați in 
prealabil în cadrul adunărilor din 
circumscripțiile electorale.

DECLARAȚIE, Noul partid de
mocratic din Coreea de Sud a di
fuzat la Seul o declarație prin • 
care cere punerea imediată în li
bertate a unuia din conducătorii 
acestei formațiuni politice majore 
de opoziție, deputatul Yu Song 
Hwan. El a fost arestat sub acu
zația de „propagandă subversivă".

după ce se pronunțase pentru re- 
unificarea tării. în semn de pro
test împotriva ridicării imunității 
parlamentare a deputatului Yu 
Song Hwan și arestării acestuia, 
Noul partid democratic a început 
.boicotarea lucrărilor tuturor comi
siilor „parlamentului", ceea ce a 
dus practic Ia suspendarea activi
tății acestuia.

SESIUNE. în capitala Algeriei 
s-au deschis lucrările celei de-a 
75-a sesiuni a Comitetului execu
tiv al Asociației companiilor ae
riene africane (AFRAA). Parti
cipants discută probleme privind 
o mai bună gestiune a rețelei afrl-

cane de transporturi aeriene în 
vederea reducerii costului de ex
ploatare și asigurării unei renta
bilități sporite a investițiilor în 
acest sector.

APELURI. Partidul Comunist 
din Grecia a cerut tuturor susți
nătorilor săi electorali ca — în cel 
de-al doilea tur de scrutin al ale
gerilor municipale, care se va des
fășura duminică — să voteze în fa
voarea candidatilor Mișcării Socia
liste Panelene (P.A.S.O.K.). La rin- 
dul său, P.C. din Grecia (interior) 
e adresat, de asemenea, apelul de 
a acționa astfel încît să se prevină 
o revenire la conservatorism în

viata politică a țării — informează 
postul de radio Atena, citat de a- 
genția B.T.A.

NUMIRE. Regele Belgiei, Bau- 
douin, l-a numit sîmbătă pe Joseph 
Michel la conducerea Ministerului 
de Interne, în locul lui Charles- 
Ferdinand Nothomb, care și-a pre
zentat demisia, s-a anunțat oficial 
la Bruxelles. Totodată, Philippe 
Maystadt, ministru al economiei, 
își păstrează acest portofoliu, dar 
devine și vicepremier. funcție de
ținută anterior de Charles-Ferdi
nand Nothomb, Aceste modificări 
intervenite în componența guver
nului permit desfășurarea, în con

tinuare. a activității cabinetului, 
fără a se soluționa însă efectiv 
criza intervenită în problema re
lațiilor dintre comunitățile flaman
dă și valonă din Belgia, apreciază 
agenția France Presse.

DEVALORIZARE. Moneda națio
nală argentiniană — australul — 
a fost devalorizată cu 0,92 la sută, 
paritatea ei fată de dolarul S.U.A. 
fiind in prezent de 109,30 australi 
pentru 100 dolari — transmite a- 
gentia E.F.E.

POPULAȚIA U.R.S.S. număra la 
1 octombrie 1986 280 900 000 locui
tori, relatează agenția T.A.S.S.
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