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Un nou moment semnificativ in evoluția 

ascendentă a tradiționalelor legături 

de bună vecinătate și colaborare 

fructuoasă, multilaterală romăno-bulgară
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SOSIREA LA SOFIA începerea convorbirilor oficiale
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre

tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu au sosit, 
miercuri. 7 octombrie, la Sofia, in
tr-o vizită oficială de prietenie, la. 
invitația tovarășului Todor Jivkov, 
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Bulgaria.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu sînt însoțiți 
tn această vizită de tovarășii loan 
Totu, membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul afacerilor externe. 
Constantin Mitea, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ion Constantinescu, viceprlm- 
ministru al guvernului, de alte per
soane oficiale.

Noua întilnire romăno-bulgară la 
nivel inalt reprezintă o vie și pu
ternică expresie a tradiționalelor le
gături de prietenie și colaborare 
dintre cele două partide, țări și po
poare, a voinței comune de a ridica 
la un nivel superior aceste raporturi, 
in folosul reciproc, al construcției 
noii orinduiri în România și Bulga
ria. al cauzei socialismului și păcii 
în lume.

Ceremonia sosirii a avut loc pe 
aeroportul din capitala bulgară,

DINEU OFICIAL OFERIT 1N ONOAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU ȘI A TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU

în onoarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. și a tovarășei Elena Ceaușescu, 
a fost oferit, miercuri, un dineu ofi
cial, de către tovarășul Todor Jivkov. 
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Bulgar,

Toastul tovarășului 
Todor Jivkov

Toastul tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Stimată tovarășă
Elena Ceaușescu,

Dragi prieteni români, 
Tovarăși și tovarășe,
îmi este plăcut ca în numele 

Comitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, al Consiliului de 
Stat și al Consiliului de Miniștri 
ale Republicii Populare Bulgaria, 
precum și al meu personal să salut 
încă o dată în modul cel mai cor
dial pe oaspeții noștri dragi, soli 
ai României socialiste frățești.

întîlnirile și convorbirile la cel 
mai înalt nivel dintre țările noas
tre constituie o bună tradiție. Cred 
că veți fi de acord cu mine că 
aceste întîlniri joacă un rol im
portant în promovarea relațiilor 
bulgaro-române. Popoarele noastre 
sînt legate de o prietenie trainică 
și sinceră, pe care se preocupă să 
o dezvolte și să o îmbogățească 
continuu.

Colaborarea și conlucrarea noas
tră sint intr-adevăr fructuoase. 

împodobită sărbătorește. Erau arbo
rate drapelele celor două țări, 
care încadrau portretele tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov. 
Se aflau înscrise urările de bun venit 
adresate distinșilor soli ai poporului 
român.

La ora 11, aeronava prezidențială 
a aterizat.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au fost salu
tați, la coborârea din avion, cu multă 
cordialitate de tovarășul Todor 
Jivkov, care le-a adresat un călduros 
bun venit pe pămîntul bulgar. Cei 
doi conducători de partid și de stat 
și-au strîns miinile cu prietenie, s-au 
îmbrățișat.

Pionieri bulgari au oferit bu
chete de flori tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu.

O gardă militară, aliniată pe aero
port, a prezentat onorul. Au fost in
tonate imnurile de stat ale Republi
cii Socialiste România și Republicii 
Populare Bulgaria, în timp ce în 
semh de salut au fost trase 21 salve 
de artilerie. Cei doi conducători de 
partid și de stat au trecut în revistă 
garda de onoare.

în continuarea ceremoniei de 
pe aeroport, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu le-au fost prezentate per

președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Bulgaria.

Au luat parte persoanele oficiale 
române care participă Ia vizită.

Au fost prezenți membri și mem
bri supleanți ai Biroului Politic al 
C.C. al P.C.B., secretari ai C.C. al 
P.C.B., membri ai Consiliului de 
Stat și Consiliului de Miniștri, alte 
persoane oficiale.

O importanță primordială acor
dăm contactelor noastre politice, 
în primul rînd relațiilor dintre 
Partidul Comunist Bulgar și Parti
dul Comunist Român. Progrese 
înregistrează colaborarea dintre 
parlamentele, guvernele, organiza
țiile de masă și obștești din cele 
două țări.

Colaborarea noastră economică 
și tehnico-științifică se dezvoltă 
constant atît pe plan cantitativ, cit 
și calitativ. Este suficient să se 
sublinieze că de-a lungul ultimelor 
cincinale schimbul de mărfuri a 
crescut de cîteva ori.

Țările noastre acționează intens 
pentru promovarea liniei de poli
tică externă coordonată a țărilor 
participante Ia Tratatul de la Var
șovia, îndreptată spre întărirea 
păcii și securității, dezvoltarea co
laborării egale în drepturi și re
ciproc avantajoase între popoare. 
Prin eforturi comune, noi ne adu
cem contribuția la afirmarea pri
matului bunei vecinătăți, la trans-
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soanele oficiale venite în întimpina- 
re — tovarășii Gheorghi Atanasov, 
Grișa Filipov, Iordan lotov, Milko 
Balev, Ognian Doinov, Petăr Mlade- 
nov, Stanko Todorov, Ciudomir 
Aleksandrov, membri ai Biroului Po
litic al.,C..C’. al PC. B... al ți membri ai 
conducerii de partid și de stat 
bulgare.

Erau prezenți ambasadorul Româ
niei la Sofia și ambasadorul Bulga
riei la București.

Numeroși locuitori ai capitalei 
bulgare, aflați pe aeroport, au făcut 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu o caldă pri
mire, manifestindu-și bucuria și sa
tisfacția față de noul dialog la nivel 
înalt româno-bulgar.

în aclamațiile celor prezenți, to
varășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu, tovarășul 
Todor Jivkov au luat loc în mașini, 
escortate de motocicliști, indreptin- 
du-se spre reședința rezervată dis
tinșilor soli ai poporului român.

Cu aceleași frumoase manifes
tări. au fost întîmpinați tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elen,a 
Ceaușescu la intrarea in Sofia. Mii 
de oameni ai muncii, care purtau 
pancarte cu urări la adresa priete-
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în timpul dineului, desfășurat în- 
tr-o atmosferă de caldă prietenie, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășul Todor Jivkov au rostit toas
turi, care au pus in evidență însem
nătatea noului dialog la nivel inalt. 
voința comună de a acționa pentru 
dezvoltarea și mai puternică a rela
țiilor dintre cele două . țări, partide 
și popoare, precum și a conlucrării

Stimate tovarășe Todor Jivkov, 
Dragi tovarăși și prieteni, 
îmi face o deosebită plăcere ca, 

în numele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, al 
Consiliului de Stat, al guvernului, 
precum și al meu personal să vă 
adresez dumneavoastră, partidului 
și întregului popor bulgar un salut 
călduros și cele mai bune urări. 
Doresc, totodată, să vă exprim 
calde mulțumiri pentru salutul 
prietenesc și primirea ospitalieră 
pe care ne-ați rezervat-o.

Vizita pe care o facem în Bul
garia prietenă se înscrie în prac
tica, devenită tradițională, de a 
ne întîlni, cel puțin o dată pe an, 
pentru a ne informa reciproc 
despre mersul construcției socia
liste în țările noastre, pentru a 
analiza stadiul relațiilor bilaterale 
și a stabili împreună noi căi și 
posibilități pentru dezvoltarea lor 
în continuare. Noi dăm o deosebită 
apreciere stadiului actual al rela
țiilor de prietenie și colaborare

Miercuri, 7 octombrie, la Sofia 
au început convorbirile oficiale 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu- 

, biicii Șocialisie.,.România, tovarășa 
Elena Ceaușescu și tovarășul Todor 
Jivkov, secretai- general al Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Bulgar, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Popu
lare Bulgaria.

La convorbiri participă :
Din partea română — loan Totu, 

membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul afacerilor ex
terne, Constantin Mitea, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ion Constantinescu, 
viceprim-ministru, președintele 
părții române în Comisia mixtă 
guvernamentală româno-bulgar ă 
de colaborare economică și tehni- 
co-științifică, Vasile Pungan, am
basadorul Româniej, la Sofia, alte 
persoane oficiale.

Din partea bulgară — Milko 
Balev, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.C.B., Petăr 
Mladenov, membru al Biroului 
Politic al C.C, al P.C.B., ministrul 

lor pe arena internațională. în inte
resul cauzei socialismului și păcii, al 
prieteniei și colaborării între națiu
nile lumii. Toasturile au fost ur
mărite cu deosebit interes, fiind sub
liniate cu aplauze de cei prezenți.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste România și 
Republicii Populare Bulgaria.

dintre țările, partidele și popoarele 
noastre. Considerăm că trebuie să 
facem și în continuare totul, pen
tru ca, în spiritul Tratatului de 
prietenie, colaborare și asistență 
mutuală dintre Republica Socialis
tă România și Republica Populară 
Bulgaria, relațiile româno-bulgare 
să se afirme tot mai puternic ca 
un exemplu de raporturi între țări 
socialiste vecine și prietene care 
colaborează fructuos pentru edifi
carea noii orinduiri, pentru cauza 
socialismului și păcii în lume.

în cadrul convorbirilor pe care 
le-am început astăzi am ajuns la 
concluzia comună că există toate 
condițiile pentru creșterea și di
versificarea în continuare a schim
burilor economice, a cooperării și 
specializării în producție, a colabo
rării tehnico-științifice, culturale 
și în alte domenii, corespunzător 
posibilităților sporite de care 
dispun țările noastre în plin pro
gres.
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afacerilor externe, Grigor Stoici- 
kov, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, președintele părții 
bulgare în Comisia mixtă guver
namentală româno-bulgară de 
colaborare economică și tehnico- 

' științifica, Niko iahiel, consilier al 
secretarului general al C.C. al 
P.C.B. și președintelui Consiliului 
de Stat al R. P. Bulgaria. Boncio 
Mitev. ambasadorul Bulgariei la 
București, alte persoane oficiale.

Tovarășul Todor Jivkov a salu
tat cu deosebită căldură vizita 
oficială de prietenie pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu o între
prind în Republica Populară Bul
garia, subliniind că aceasta consti
tuie o nouă și elocventă expresie 
a bunelor relații care s-au stator
nicit și se dezvoltă între cele două 
partide, țări și popoare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit, în numele său și al to
varășei Elena Ceaușescu, pentru 
invitația de a vizita Bulgaria, pen
tru primirea caldă făcută, încă de 
la sosire, Și a exprimat convinge-, 
rea că actualul dialog la nivel înalt 
va marca un nou și important mo
ment în întărirea pe mai departe 
a colaborării rodnice româno-bul
gare.

Cei doi conducători de partid și 
de stat au relevat rolul determi

nant al întîlnirilor prietenești, tra
diționale, la cel mai înalt nivel în 
extinderea și așezarea pe baze tot 
mai trainice a raporturilor dintre 
România și Bulgaria.

Sub semnul dorinței comune 
de a da un conținut tot mai 
bogat conlucrării româno-bulgare, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Todor Jivkov au avut un 
larg schimb de păreri în probleme 
bilaterale, precum și în legătură 
cu aspecte ale actualității politice 
mondiale.

Analizîndu-se stadiul raporturi
lor bilaterale, a fost subliniat cu 
satisfacție faptul că relațiile de co
laborare dintre cele două țări ve
cine și prietene au cunoscut un 
curs mereu ascendent, în spiritul 
convorbirilor și înțelegerilor con
venite lâ nivel înalt. S-a apreciat 

■că potențialul în continuă creștere 
al economiilor naționale ale Româ
niei și Bulgariei oferă condiții fa
vorabile pentru extinderea pe mai 
departe a cooperării și specializă
rii în importante ramuri de pro
ducție. în acest scop, s-a propus 
să se creeze o comisie guverna
mentală specială care să studieze 
și să facă propuneri concrete pen
tru dezvoltarea și mai puternică a 
cooperării și specializării în pro
ducție, pe tărîm tehnico-științifie 

și în alte domenii de interes co
mun.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu șt 
Todor Jivkov au hotărît ca mem
brii celor două delegații să exami
neze, în. timpul vizitei, căile și mo
dalitățile concrete privind intensi
ficarea conlucrării economice bila
terale, potrivit orientărilor stabi
lite la nivel înalt.

Totodată, s-a convenit să se ac
ționeze pentru întărirea în conti
nuare a legăturilor dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul 
Comunist Bulgar, pentru intensifi
carea contactelor și a schimburi
lor de experiență între cele două 
partide, subliniindu-se că aceasta 
are o însemnătate deosebită pen
tru dezvoltarea generală a priete
niei și colaborării româno-bul
gare. •

S-a relevat că promovarea sus
ținută a conlucrării dintre Româ
nia și Bulgaria pe plan politic, e- 
conomic, tehnico-științific, cultu
ral și în alte sfere de activitate 
este în interesul și spre binele am
belor popoare, al construcției so
cialiste în cele două țări, servește 
cauzei socialismului, progresului 
și păcii în Tume.

Au fost abordate, de asemenea, 
probleme’ actuale ale situației po-,
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in lumina orientărilor stabilite la Plenara C. C. al P. C. R.

SARCINILE ECONOMICE 
ÎNFĂPTUITE EXEMPLAR!

.................... ............ ............... -

ORGANIZAȚIILE DE PARTID - FERM ANGAJATE 
IN REALIZAREA PIANULUI

I
Așa cum a subliniat secretarul general al partidului, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, în cuvîntarea rostită la recenta plenară a C.C. al 
P.C.R., în perioada care a mai rămas pînă la sfîrșitul acestui an este 
necesar ca în fiecare întreprindere și centrală, in fiecare sector și ramură 
industrială să se acționeze cu fermitate pentru realizarea în bune condiții 
a planului. Există în această privință o serie de rezultate notabile, 
există unele experiențe pozitive care demonstrează că atunci cînd sînt 
luate cele mai judicioase măsuri organizatorice și tehnice planul poate 
fi îndeplinit și chiar depășit. Totodată, există însă și o serie de unităti în 
care se înregistrează restanțe mari în îndeplinirea sarcinilor de plan, 
ceea ce creează greutăți în lanț altor întreprinderi ale economiei națio
nale în desfășurarea activității productive.

Ținînd seama de importanța cu totul deosebită a realizării planului 
la producția fizică, ziarul „Scînteia" continuă să prezinte azi răspunsu
rile unor cadre de răspundere din județe și municipiul București la 
următoarele trei întrebări ;

1. Care este stadiul realizării planului la producția fizică de 
la începutul anului și pînă în prezent?

2. Ce experiențe și acțiuni deosebite supuneți atenției pentru 
generalizare ?

3. Care sînt problemele cu care se confruntă unitățile in
dustriale ?

Activitate susținuta pentru recuperarea 
restanțelor la principalele produse

Iln perioada care a trecut din 
acest an, colectivele de oameni 
ai muncii din INDUSTRIA 

JUDEȚULUI TELEORMAN au obți
nut o serie de rezultate bune în ac
tivitatea productivă. Valorificîndu-se 
mai bine resursele materiale și uma
ne din unitățile economice, produc- 
ția-marfă industrială este mai mare 
cu 298 milioane lei față de aceeași 
perioadă a anului trecut, iar cea des
tinată exportului, cu 7,8 la sută, spo
ruri obținute in special pe seama 
creșterii productivității muncii. Pe 
parcursul celor trei trimestre care 
au trecut din acest an au fost apli
cate 866 măsuri din programele pri
vind perfecționarea organizării și 
modernizarea producției, cu o efi
ciență de 1,2 miliarde lei. în condi
țiile economisirii a 1 067 tone metal 
și 22 000 MWh energie electrică. Prin
tre unitățile care constant, lună de 
lună, și-au realizat planul la pro
ducția fizică la toate sortimentele 
aș aminti : Intreprindera de panouri 
și tablouri electrice și întreprinderea 
de aparataje și accesorii din Ale
xandria, întreprinderea de mașini 
electrice Turnu Măgurele, întreprin
derea mecanică de material rulant 
și Întreprinderea mecanică pentru 
agricultură din Roșiori de Vede ș.a.

Cu toate acestea, la o serie de 
produse stringent necesare econo
miei naționale și solicitate la export 
se înregistrează unele rămîneri în 
urmă. Este vorba îndeosebi de țiței, 
îngrășăminte chimice, țevi sudate 
din oțel și laminate la cald, rul
menți, prefabricate din beton.

2 In spiritul indicațiilor și ori
entărilor formulate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu la 

recenta plenară a Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân. comitetul iudețean. organele 
și organizațiile de partid, consiliile 
oamenilor muncii, cu sprijinul ca
drelor de conducere din centralele si 
ministerele de resort, au analizat te
meinic cauzele care au generat ră
mânerile în urmă în realizarea sar
cinilor de plan la unele produse și

Sprijin concret, la fața
1 Oamenii muncii din SECTO

RUL 1 AL CAPITALEI au ob
ținut in perioada care a trecut 

din acest an rezultate bune in acti
vitatea economică. Astfel, ca urmare 
a acțiunilor și măsurilor inițiate de 
organele și organizațiile de partid, 
industria sectorului și-a îndeplinit 
sarcinile de plan la producția-marfă 
industrială pe 9 luni, realizind o 
producție suplimentară de peste 1 
miliard lei, concretizată in livrarea 
peste prevederi a 40 tone utilaje 
tehnologice pentru industria chimi
că. produse ale industriei electro
tehnice, mijloace de automatizare 
electrotehnice, produse ale industriei 
electronice — 47 milioane lei. con
fecții textile — 1,7 milioane lei ș.a.

O atenție prioritară au acordat co
lectivele de oameni ai muncii din 
sectorul 1 realizării ritmice, la un 
înalt nivel calitativ a exportului. 
Drept urmare, de la începutul anu
lui și pînă în prezent au fost livrate 
partenerilor străini însemnate canti
tăți de aparatură electrotehnică și 
electronică, utilaje tehnologice, țesă
turi și confecții. între unitățile eco
nomice care au obținut pe întreaga 
perioadă ce a trecut din acest an 
rezultate bune în întrecerea socialis
tă se numără întreprinderea de uti
laj chimic „Grivița roșie", între
prinderea „Automatica", întreprin
derea de aparate de măsură și con
trol Otopeni, Fabrica de elemente 
pentru automatizări ș.a.

Comitetul de partid al sec
torului, analizindu-și activita
tea în lumina exigentelor for

mulate de secretarul general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. la recenta ple
nară a C.C. al P.C.R., a stabilit un 
program de măsuri menite să ducă 
la recuperarea grabnică a restanțe
lor. acolo unde acestea există, și la 
îndeplinirea integrală a planului la 
producția fizică. 

au stabilit programe concrete de 
măsuri pentru recuperarea restanțe
lor. Secretariatul comitetului jude
țean de partid urmărește zilnic sta
diul realizării planului la producția 
fizică, iar membrii biroului și acti
viștii de partid răspund nemijlocit 
de o unitate economică. Cu deose
bire la întreprinderea de rulmenți 
Alexandria. întreprinderea de țevi 
sudate Zimnicea. întreprinderea tex
tilă „Teleormanul" din Roșiori de 
Vede se acorda o atenție deosebită 
îmbunătățirii aprovizionării tehnioo- 
materiale. întăririi ordinii și discipli
nei la fiecare loc de muncă, asigu
rării asistentei tehnice pe toate 
schimburile, astfel încît producția să 
fie realizată în structura sortimen
tală planificată. Care este efectul 
unor astfel de măsuri ? La cele două

In industria județului 
Teleorman

schele de producție petrolieră din 
Videle și Poeni. de pildă, unde in 
prezent, producția zilnică de țiței 
este mai mare cu 200 tone fată de 
realizările din primul trimestru, iar 
în perioada ce a trecut din acest an 
s-au obținut peste plan 23 milioane 
mc gaze de sondă — se urmărește cu 
prioritate aplicarea unor tehnologii 
moderne de extracție. La Videle se 
dezvoltă procesul de combustie sub
terană. Tot aici , prin tratamente 
tensioactive. acidizări. fisurări hi
draulice. măriri ale elementelor de 
pompare și alte soluții tehnice se 
estimează un spor de producție de 
țiței de 23 000 tone.

într-o altă mare unitate indus
trială din județ, la întreprinderea de 
rulmenți Alexandria, măsurile pen
tru recuperarea restantelor au ca 
obiectiv. între altele, automatizarea 
unor fluxuri de fabricație îndeosebi

în unitățile cu probleme deosebite 
au fost constituite colective alcătuite 
din activiști de partid, specialiști din 
centrale industriale și din producție, 
care îndrumă și sprijină concret, la 
fața locului, activitatea productivă.

A intrat in obișnuința secretaria
tului sectorului să se deplaseze zil
nic în unitățile cele mai importante 
de pe raza sectorului pentru a solu
ționa operativ unele probleme de 
aprovizionare și cooperări. Practic, 
pentru fiecare întreprindere avem 
fișe de urmărire zilnică a producției 
fizice și exportului. Sînt astfel ur
mărite stadiile de execuție a tuturor 
produselor, la fiecare sortiment în 
parte. Ca urmare a aplicării acestui

În industria sectorului 1 
al Capitalei

sistem de urmărire a producției, știm 
in orice moment care sînt proble
mele ce se ridică în fața unui colec
tiv, avem posibilitatea de a interveni 
prompt și operativ. De asemenea, ur
mărim cu strictețe aplicarea neabă
tută a tuturor măsurilor prevăzute în 
programele de perfecționare a orga
nizării și modernizare a proceselor de 
producție, care, după cum se știe, 
asigură creșterea mai accentuată a 
productivității muncii, ridicarea ni
velului calitativ al produselor.

3 Totuși, în perioada care a 
trecut din acest an, planul nu 
a fost îndeplinit într-o serie de 

unități cu pondere mare în angre
najul economic al sectorului. Rămi- 
nerile în urmă se datorează în prin
cipal lipsei unor materiale, dar și 
persistenței în aceste unități a unor 
lipsuri în organizarea și urmărirea 

la secțiile strungărie. rectificare și 
bile-role, acțiune prin care se ur
mărește creșterea productivității 
muncii și a calității elementelor de 
rulmenți. De asemenea, aici, ca si la 
întreprinderea de mașini electrice 
Turnu Măgurele, s-au intensificat 
eforturile pentru punerea în func
țiune a capacităților de producție 
prevăzute în acest an.

3 Cu toate rezultatele bune ob
ținute. analizindu-ne cu spirit 
de răspundere munca, trebuie 

să recunoaștem că in activitatea 
noastră sînt și unele neîm pliniri. 
Restanțele înregistrate la unele pro
duse și în special la țiței se dato
rează și lipsei unor materiale. în 
special tuburi și soluții chimice, dar 
și nouă : sondori, cadre de condu
cere din schele, activiști ai comite
tului județean de partid. Este ade
vărat. în multe cazuri lipsa unor 
materii prime și materiale au afec
tat realizarea planului la unele pro
duse. Dar tot atît de adevărat este 
că nici noi nu am făcut totul pen
tru folosirea integrală a timpului de 
lucru, pentru introducerea în fabri
cație a unor tehnologii noi. avansa
te. Acum sîntem preocupați cu toții 
de recuperarea neintîrziată a restan
țelor Ia producția fizică.

Totodată, împreună cu centralele 
industriale și ministerele acționăm 
pentru buna și temeinica pregătire 
a producției anului viitor. Problema 
care se pune acum cu acuitate în 
fața unităților de pe raza județului 
Teleorman este ca printr-o temeini
că organizare a producției și a mun
cii să preîntîmpinăm apariția unor 
dificultăți în procesul de producție, 
astfel încît în cinstea Conferinței 
Naționale a partidului să ne pre
zentăm cu planul realizat la toți in
dicatorii.

Stefan IANCU
vicepreședinte al Consiliului județean 
de control muncitoresc
al activității economice și sociale 
Teleorman

locului
producției, în întreținerea și exploa
tarea unor utilaje și instalații. Toate 
aceste aspecte au fost analizate, sta- 
bilindu-se măsuri concrete pentru 
mai buna organizare a muncii. O 
problemă deosebită totuși se ridică. 
Neasigurarea ritmică cantitativă și 
calitativă cu tablă de către Combi
natul siderurgic Galați și țeavă de 
către întreprinderile specializate din 
Capitală si din Roman au făcut ca 
întreprinderea de utilaj chimic „Gri
vița roșie" să înregistreze unele res
tante la o serie de utilaje destinate 
unor programe prioritare ale econo
miei. Aș dori să mă refer și la o altă 
"roblemă. Cu toate că s-au intocmit 
grafice pentru îmbunătățirea aprovi
zionării cu materie primă pentru 
întreprinderea „Laromet", furnizorii 
— întreprinderile metalurgice de me
tale neferoase din Copșa Mică și 
Baia Mare — înregistrează mari ră
mîneri în urmă. Totodată, facem un 
apel la unitățile specializate în rea
lizarea produselor chimice și colo- 
ranților pentru industria ușoară de a 
expedia în cel mai scurt timp can
titățile de produse contractate și 
care condiționează de fapt executa
rea unor produse destinate expor
tului.

Ținînd cont de indicațiile formula
te de tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
recenta Plenară a C.C. al P.C.R., oa
menii muncii, toate organele și orga
nizațiile de partid vor acționa pen
tru realizarea integrală a planului pe 
această lună și întregul an, astfel 
încît sectorul 1 al Capitalei să se 
prezinte la Conferința Națională a 
partidului cu angajamentul asumat 
la începutul acestui an — realizarea 
suplimentară a unei producții în va
loare de 1,2 miliarde iei — îndepli
nit integral.

Elena Doina PĂUN
secretar cu probleme economice 
al Comitetului de partid 
al sectorului 1 București

LUCRĂRILE AGRICOLE DE TOAMNĂ ÎNCHEIATE NElNTlRZIAT!

Slut necesare ări ferm gem accelerarea euteraică a ritoiolei de lacre
Pînă în seara zilei de 6 oc

tombrie, după cum rezultă din 
datele centralizate la Ministerul 
Agriculturii, griul a fost semănat 
pe 1 797 752 hectare, ceea ce 
reprezintă 74 ia sută din preve
deri. A mai rămas de insămințat 
cu griu o suprafață de 650 000 
hectare. Ținînd seama că pînă 
la expirarea termenului stabilit 
pentru încheierea semănatului — 
10 octombrie — au mai rămas 
doar 3 zile, rezultă că ritmul de 
lucru trebuie să fie accelerat 
foarte mult în toate județele. Or, 
analiza în ansamblu a realiză
rilor din ziua de 6 octombrie, 
față de ziua precedentă, indică 
o scădere a vitezei la semănat 
cu circa 5 mii de hectare.

De altfel, după cum reiese 
din tabelul alăturat, cerința 
menținerii unui ritm de lucru ri
dicat reprezintă acum principala 
condiție pentru încheierea se
mănatului la termenul prevăzut. 
Dacă într-un număr de județe, 
care formează obiectul analizei, 
viteza atinsă în ziua de 6 oc
tombrie asigură încheierea însă- 
mînțării în scurt timp, în alte 
județe ritmul de lucru este încă 
necorespunzător, ceea ce poate

Forțe sporite, bună organizare pentru urgentarea recoltării!
PORUMBUL SFECLA DE ZAHAR

BRĂILA: Zilnic, producția trebuie strînsă 

de pe 10 la sută din suprafață
BRAȘOV: Întîrziate, chiar unitățile 

din apropierea fabricii de prelucrare
Pe vastele întinderi ale întreprin

derii agricole de stat Insula Mare 
a Brăilei se muncește intens la strîn- 
gerea și depozitarea porumbului de 
pe cele 22 439 hectare și a soiei cul
tivate pe 7 330 hectare. „Prin buna 
folosire a utilajelor urmărim depă
șirea vitezelor de lucru prevăzute 
spre a încheia recoltarea, ca și cele
lalte lucrări la, termenele stabilite — 
ne spune ing. Gheorghe Dermengiu. 
directorul tehnic al întreprinderii. La 
recoltarea porumbului folosim 191 
combine. Transportul tocăturil pen
tru realizarea furajelor se face cu 
256 remorci".

Aceste informații au fost confir
mate în raidul efectuat în complexe
le întreprinderii agricole împreună 
cu Angel Ifrim. președintele comite
tului sindicatului. La complexul Fi- 
lipoiu porumbul s-a cules de pe 950 
hectare, din suprafața totală de 
2 527 hectare. „în aceste zile-record, 
ne preciza ing. Florin Gheorghiu, 
directorul complexului, viteza zilni
că a fost de peste 135 hectare față 
de 106. In ultimele două zile am re
coltat porumbul de pe aproximativ 
300 hectare". Ne-am convins de 
„avans", la fermele Gemenele și Co- 
rotișca. Au fost luate măsuri pentru 
a grăbi ritmul lucrărilor și la fermele 
Stâvilaru. Prundu si Lunca. în com
plexul Lupoiu, pe directorul aces
tuia. ing. Nicu Matei, îl găsim la fer
ma Piatra pe solele unde se recolta 
soia. Cele 16 combine, organizate pe

SUCEAVA: Exemple bune, dar și restanțieri
Pînă în seara zilei de 6 octombrie, 

în județul Suceava porumbul a fost 
recoltat de pe 19 290 hectare, repre- 
zentînd 67 la sută din suprafața 
cultivată. Ritmul de lucru e în creș
tere. Pe măsură ce unitățile agri
cole termină sortarea și trans
portul cartofilor, importante forțe 
sînt conoentrate la culesul porum
bului. Aceasta este, de altfel, și 
concluzia desprinsă în urma raidu
lui efectuat în mai multe cooperative 
agricole din consiliile agroindustriale 
Todirești și Ciprian Porumbescu.

La cooperativa agricolă Arbore, 
din consiliul unic Todirești, porum
bul s-a recoltat pe 495 hectare. în 
timp scurt, recolta a fost strînsă de 
pe 320 hectare. în ziua documentării 
noastre, pe două sole ale fermei 
nr. 3 lucrau aproximativ 150 coope
ratori, care tăiau porumbul și-l așe
zau în glugi. La ferma nr. 1 și la 
brigada Clit se aflau peste 170 oa
meni. Toți începuseră lucrul devre
me și au muncit pînă seara tîrziu. 
reușind să strîngă recolta de pe 
45 hectare. Porumbul se transporta 
cu 40 atelaje. Printr-o bună organi
zare a muncii s-a reușit 6ă se 
strîngă porumbul de pe 177 hectare, 
producția de pe 87 hectare fiind li
vrată la fondul de stat.

Dis-de-dimineață au început cule
sul porumbului și cei peste 50 coo
peratori din brigada a doua a coo
perativei agricole Moara, din consi

duce, după cum se poate vedea 
și din tabel, la prelungirea se
mănatului peste perioada opti
mă.

Pentru realizarea unor viteze 
de lucru corespunzătoare și 
menținerea lor, zi de zi, la un 
nivel ridicat, pînă la încheierea 
lucrărilor, organele agricole ju
dețene, consiliile agroindustriale 
și conducerile unităților agricole 
trebuie să întreprindă măsurile 
ce se impun de la un caz la 
altul. In mod deosebit este ne
voie de sporirea forțelor reparti
zate la pregătirea terenului, 
astfel încît să se asigure semă
nătorilor un front larg de lucru, 
din zori și pînă se întunecă. 
Totodată, pe măsură ce semă
natul se încheie în unele unități 
agricole, consiliile agroindus
triale au datoria de a organiza 
acțiuni ample de întrajutorare, 
prin dirijarea operativă a mij
loacelor mecanice disponibile 
în unitățile rămase în urmă. 
Concentrînd forțele necesare, or- 
ganizînd temeinic activitatea în 
fiecare județ și în fiecare uni
tate agricolă, este posibil ca în- 
sămînțarea griului să se încheie 
la termenul stabilit.

module de cîte 4. lucrau din plin. 
Seara s-a încheiat recoltarea de pe 
cele 200 hectare. „Recolta e bună — 
ni se precizează — vom obține circa 
2 800 kg. la hectar, depășind planul 
și evaluarea". De altfel, e cea mai 
bună fermă din complex, care a 
realizat circa 24 tone porumb știuleți 
la hectar de pe cele 280 hectare 
recoltate pînă acum.

Avansate la recoltarea porumbului 
și soiei sînt și fermele Vidroiu si 
Lupoiu. Sute de oameni ai muncii 
de la I.U.G. „Progresul" Brăila aju
tă la depănușarea porumbului, la în
cărcat, în special în fermele Vultu- 
ru și Cojocaru. La ferma Plopu. unde 
se apreciază că se vor realiza peste 
22 tone porumb știuleți la hectar, 
s-au recoltat 300 din 428 hectare. 
„Tot ce se recoltează într-o zi se 
transportă la punctul de livrare 
Băndoiu — ni se precizează. In a- 
ceste zile-record s-au efectuat cite 4 
curse, cu 800 tone porumb".

Pînă în seara zilei de 6 octombrie, 
pe ansamblul județului Brăila, po
rumbul a fost recoltat de pe 59 la 
sută din suprafața cultivată, Pentru 
ca lucrarea să se încheie în această 
săptămînă este necesar ca producția 
să fie strînsă zilnic de pe 10 la sută 
din suprafață. Este o sarcină de 
mare răspundere care presupune o 
bună folosire a utilajelor și a forței 
de muncă.

Candiano PRICEPUTU
corespondentul „Scînteii"

liul agroindustrial Ciprian Porum- 
bescu. Alți 80 de oameni lucrau la 
depănușat. iar cu atelajele știuleții 
erau duși la cîntarul-basculă de la 
capătul tarlalei, de unde erau trans
portați la baza de recepție. „Păcat că 
nu avem un graifer. pentru a încărca 
mai repede știuletii. Ar crește și 
cantitatea livrată zilnic la fondul de 
6tat“ — își exprima regretul pre
ședintele Vasile Albu.

în județul Suceava sînt unități 
agricole care au încheiat recoltarea 
porumbului. între acestea se află 
cooperativele agricole Pătrăuti. To
direști, Fălticeni, Rădăuți. Burdu- 
jeni, Reuseni. De asemenea, lu
crarea se apropie de final și in coo
perativele agricole Bunești, Litem, 
Zamostea, Calanfidești, Șiret. Repar
tiția geografică a acestora arată că. 
exceptînd unele suprafețe din con
siliile agroindustriale Gălănești, To
direști și Rădăuți, unde porumbul a 
ajuns mai tîrziu la maturitate, peste 
tot se poate lucra din plin la recol
tat. Numai că nu se lucrează din 
plin. Așa se face că există încă și 
restanțieri. Iată de ce este necesar 
ca, peste tot, principalele forte de 
la sate să fie concentrate la cules, 
depănușarea știuleților și la livrarea 
producției obținute la fondul de 
stat.

Sava BEJINARIU
corespondentul „Scînteii"

Județul
Suprafața 

rămasă 
de insămințat 
- în hectare —

Suprafața 
semănată 

in ziua de 6 
octombrie 

— în hectare -

In cite zile 
se va încheia 
semănatul cu 
acest ritm de 

lucru

1. Sălaj 7 538 2 290 3,3
2. Călărași 37 775 11 120 3,4
3. Caraș- 

Severin 5 630 1 480 3,8
4. Arad 34 615 8 905 3,9
5. Brașov 7 120 1 500 4,7
6. Teleorman 60190 11 200 5,4
7. Buzău 24 320 4 366 5,5
8. Dolj 46 870 8 300 5,7
9. Tulcea 28 770 4 797 6

10. Vrancea 18 353 3 004 6,1
11. Prahova 15 862 2 441 6,5
12. Brăila 28 910 4 200 6,9
13. Mureș 9 212 1 240 7,4
14. Gorj 7 201 743 9,7

Recoltarea sfeclei de zahăr con
stituie una din lucrările agrico
le cele mai importante și pre
sante ale campaniei de toamnă 
în județul Brașov. în legătură cu 
modul în care se desfășoară această 
lucrare, ing. Mihai Popa, directorul 
întreprinderii de industrializare a 
sfeclei de zahăr Bod, ne spune : „în 
ciuda condițiilor mai dificile din 
acest an, am început campania de 
prelucrare a sfeclei de zahăr tu 6 
zile mai devreme față de termenul 
stabilit. Aceasta datorită înțelegerii 
pe care am găsit-o la comandamen
tul agricol județean Brașov, care a 
asigurat o largă mobilizare de forțe 
la recoltare in zona Rupea, ceea ce 
ne-a permis să putem lucra neîn
trerupt pînă acum. De aici am primit 
peste 20 000 tone sfeclă de zahăr. 
Din păcate, nu am găsit aceeași 
înțelegere la comandamentul agricol 
al județului Covasna, județ de unde 
n-am primit pînă acum nici o tonă 
de sfeclă. Deoarece cu ce se recol
tează din zona Rupea nu putem lu
cra decit cîteva zile, este imperios 
necesar să se treacă neîntîrziat la 
strîngerea sfeclei de zahăr și în 
județul Covasna și în Țara Bîrsei, 
unde există de fapt cele mai mari 
suprafețe ocupate cu această plantă".

împreună cu ing. Petre Găbrean, 
șeful Centrului de cultură și îndru
mare tehnică pentru sfecla de zahăr 
și cicoare al județului Brașov, ne-am 
deplasat prin cîteva unități agricole. 
Ce am constatat ? Că în zona Rupea, 
datorită unei bune folosiri a mijloa
celor mecanice și a forței de muncă, 
în cooperativele agricole Comana, 
Crihalnia. Lovnic. Criț, Dacia. Grî-

BISTRIȚA-NĂSĂUD: Transportul —sau buturuga... 
care a dat peste cap graficele de livrare

în județul Bistrița-Năsăud. o parte 
însemnată a forței de muncă a sa
telor. precum și a ajutoarelor sosite 
din întreprinderile industriale și 
instituțiile din. Bistrița. Beclean si 
Năsăud lucrează la strîngerea sfe
clei de zahăr, tocmai în scopul de a 
asigura stocurile necesare pentru 
prelucrare la întreprinderea de in
dustrializare a sfeclei de zahăr de la 
Lechința. Am urmărit în unităti din 
consiliul agroindustrial Teaca mo
dul cum se acționează în vederea 
respectării graficelor de livrare.

La cooperativa agricolă Galații 
Bistriței, pe o solă de 20 hectare la 
ieșirea din satul Herina, alături de 
țăranii cooperatori lucrau cîte 100 de 
muncitori și specialiști de la între
prinderea de produse electrotehnice 
din Bistrița. Ca atare, s-a realizat un 
ritm alert la scos si decoletat. la 
încărcarea și transportul rădăcinilor.

Numai că. o dată cu creșterea rit
mului recoltării, au început să-și 
facă loc decalajele la transportul 
sfeclei, la fabrica de la Lechința. ca 
și la bazele de recepție din județ. 
Aceasta, pe de o parte, pentru că 
mijloacele de transport nu sînt utili
zate întotdeauna la capacitate maxi
mă, iar pe de altă parte — pentru că 
nu sînt peste tot organizate bine o- 
perațiile de incărcare-descărcare. Un 
exemplu doar. în statia C.F.R. Tea

nari. Cața, Homorod s-a încheiat, 
practic, această lucrare, iar acum de 
aici sînt transportate la baze ultimele 
cantități de sfeclă. Datorită sprijinu
lui acordat de comandamentul jude
țean Brașov prin repartizarea unui 
număr corespunzător de mijloace de 
transport, din cele 27 000 tone sfeclă 
recoltate, mai bine de 22 000 au fost 
transportate la bagă. în zonă a mai 
rămas de recoltat sfecla de pe 250 
hectare.

Altfel stau lucrurile în ce privește 
recoltarea sfeclei în unitățile agri
cole din Țara Bîrsei, zonă în care 
sînt cele mai mari suprafețe cu 
această cultură. Deși comandamentul 
județean a dispus să se treacă de 
îndată la recoltarea și transportul 
sfeclei către întreprinderea din Bod, 
aici lucrarea nu a început practic 
decît în consiliul agroindustrial Fel- 
dioara. Unitățile din consiliile agro
industriale Ghimbav și Hărman au 
întîrziat această lucrare. De ce ? Se 
așteaptă să se încheie recoltarea 
cartofilor. Cu atît mai de neînțeles 
este această atitudine în cazul unor 
unități agricole limitrofe fabriâi, ca 
cele din Bod, Hărman, Sînpetru, 
Codlea, care, potrivit graficului de 
livrare, trebuiau să înceapă recol
tarea sfeclei de zahăr încă pe data 
de 28 septembrie, dar n-au făcut-o.

Pentru â se preîntîmpina întreru
perea procesului de prelucrare și a 
se preveni astfel eventuale pierderi 
este imperios necesar să se inten
sifice recoltarea sfeclei de zahăr atît 
în unitățile din Cîmpia Bîrsei. cît și 
în județul Covasna.

Nicolae MOCANU
corespondentul „Scînteii*  

ca. vagoanele nu pot fi încărcate din 
cauza rampei situate cu mult sub 
ecartamentul liniilor. Situația este 
cunoscută de la început de campa
nie. 541 tone sfeclă aglomerează deja 
spațiile, iar utilajul de încărcare 
adecvat nu a ajuns la destinație. 
Nici în fabrică lucrurile nu merg 
tocmai bine : preluarea se face des
tul de lent, cu multe încrucișări, cîn- 
tăriri și recîntăriri, din cauza unor 
defecțiuni apărute la cele două 
cintare-basculă. Aceste aspecte im
pun luarea de urgentă a măsurilor 
de organizate temeinică a muncii și 
mai cu seamă a transportului. Pînă 
în seara zilei de 6 octombrie, re
colta a fost strînsă de pe 60 la sută 
din suprafața cultivată. însă trans
portul s-a făcut doar în proporție 
de 40 la sută. Deoarece unele unități 
agricole. în special din consiliile 
agroindustriale Urmeniș. Sînmihai și 
Lechința, se situează, chiar și la re
coltat. sub media pe județ, apare cît 
se poate de limpede necesitatea 
stringentă de accelerare a ritmului 
lucrului, dar nu oricum, ci cu o grijă 
sporită față de calitate, pentru a 
nu fi în nici un caz dijmuite randa
mentele de extracție.

Gheorqhe CRIȘAN
corespondentul „Scînteii*
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Toastul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Toastul tovarășului 

Todor Jivkov
(Urmare din pag. I)

Cunoaștem și apreciem realiză
rile obținute de poporul bulgar 
prieten în înfăptuirea hotărîrilor 
Congresului al XIII-lea al Parti
dului Comunist Bulgar. Ne bucu
răm sincer de toate aceste reali
zări — și vă dorim să obțineți noi 
și noi succese pe calea edificării 
societății socialiste dezvoltate.

Poporul român se află angajat 
cu toate forțele sale în înfăptuirea 
programului de dezvoltare econo- 
mico-socială a țării stabilit de 
Congresul al XIII-lea al partidu
lui, hotărît să întîmpine apropiata 
Conferință Națională a partidului 
cu rezultate tot mai bune în toate 
domeniile de activitate. In actualul 
cincinal ne-am propus importante 
obiective privind dezvoltarea in
tensivă a industriei, agriculturii, a 
științei, învățămîntului și culturii, 
realizarea unei noi calități a mun
cii și vieții întregului popor. 
Acordăm o atenție deosebită per
fecționării în continuare a forme
lor de conducere și planificare a 
activității economice, punem un 
accent deosebit pe întărirea și 
dezvoltarea proprietății socialiste, 
de stat și cooperatiste — baza dez
voltării societății noastre socialis
te, a ridicării continue a nivelului 
de trai material și spiritual al 
poporului. In același timp, am pus 
și punem în centrul întregii acti
vități dezvoltarea și perfecționarea 
democrației muncitorești-revolu- 
ționare, a cadrului unitar de orga
nisme democratice care asigură 
participarea largă și nemijlocită a 
întregului popor la conducerea tu
turor sectoarelor vieții economice 
și sociale, ale întregii socie
tăți. Am pornit și pornim de la 
teza că socialismul îl construim cu 
poporul și pentru popor — și facem 
totul ca poporul să fie factorul 
hotărîtor al făuririi socialismului 
și comunismului în patria noastră, 
întărim continuu rolul conducător 
al partidului în întreaga operă de 
construcție socialistă.

România este hotărîtă să con
tribuie în continuare activ la per
fecționarea colaborării și cooperă
rii în cadrul C.A.E.R., în interesul 
dezvoltării economico-sociale a 
fiecărei țări membre, al edificării 
cu succes a noii orînduiri.

Depunerea unei coroane de flori
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au depus, miercuri, 7 oc
tombrie. o coroană de flori Ia Mau
soleul lui Gheorghi Dimitrov, situat 
in piața „9 Septembrie" din centrul 
capitalei bulgare.

La ceremonie au luat parte per
soanele oficiale cars insoțesc pe

Apreciem că realizările Roma
nței și Bulgariei, ale tutui-Of țări
lor care edifică nouă orînduire 
socială reprezintă un factor de cea 
mai mare importanță pentru creș
terea forței socialismului, a pres
tigiului și influenței sale în 
rîndul popoarelor, pentru întări
rea forțelor păcii și progresului 
în lume.

Dragi tovarăși și prieteni,
în viața internațională se men

țin, încă, probleme deosebit de 
grave și complexe. Au loc acțiuni 
de mare amploare în direcția de
zarmării și păcii, dar, în același 
timp, continuă acțiunile de forță, 
de amestec brutal în treburile in
terne ale altor state.

Existența armelor nucleare — ce 
pot distruge însăși viața pe pla
neta noastră — impune un mod 
nou de abordare a problemelor 
păcii și războiului care trebuie să 
pornească de la faptul că problema 
fundamentală a epocii contempo
rane este aceea a opririi cursei 
înarmărilor, trecerea la dezarmare, 
și în primul rînd la dezarmare 
nucleară, înlăturarea totală a 
armelor nucleare. Salutăm situația 
nouă care s-a creat în urma înțe
legerii recente dintre Uniunea So
vietică și Statele Unite ale Ameri- 
cii cu privire la semnarea, în acest 
an, a unui acord privind elimina
rea rachetelor cu rază medie de 
acțiune și a celor operativ-tactice 
din Europa și din Asia. Conside
răm această înțelegere ca un eve
niment de însemnătate istorică — 
și ne exprimăm speranța și dorința 
că se va face totul pentru ca acest 
acord să fie semnat în cel mai 
scurt timp.

Pornind de la faptul că cea mai 
mare parte a armelor nucleare se 
găsesc în Europa, pe teritoriul 
diferitelor state din N.A.T.O. și 
Tratatul de la Varșovia, conside
răm că este necesar ca toate țările 
europene să acționeze cu hotărîre 
pentru a contribui Ia realizarea 
acestui acord, să renunțe la orice 
ar putea constitui un obstacol în 
calea semnării lui în acest an.

Țara noastră acordă o atenție 
deosebită dezvoltării colaborării în 
Balcani, acționează pentru 'Trans
formarea acestei regiuni într-o 

conducătorul partidului și statului 
nostru în vizită în Bulgaria.

Erau de față Milko Balev, mem
bru al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.C.B., alte persoane oficiale.

Pe platoul din fața mausoleului se 
afla aliniată o gardă militară, care 
a prezentat onorul. Au fost intonate 
imnurile de stat ale celor două țări.

Coroana de flori, pe ale cărei 
panglici era înscris „Din partea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, se

zonă a bunei vecinătăți, a păcii și 
cooperări!. Țâră arme nucleare și 
chimice, fără trupe și baze mili
tare străine.

Milităm ferm pentru eliminarea 
forței și amenințării cu forța din 
relațiile internaționale, pentru so
luționarea tuturor conflictelor și 
problemelor litigioase dintre state 
numai și numai pe cale pașnică, 
prin negocieri.

Acționăm pentru soluționarea 
problemelor subdezvoltării în ca
drul unei Conferințe internaționa
le, sub egida O.N.U., pentru o nouă 
ordine economică și un nou sistem 
financiar-economic, care să pună 
capăt inegalităților, să sprijine 
eforturile de progres ale tuturor 
statelor, în primul rînd ale celor 
în curs de dezvoltare.

Țara noastră situează ferm la 
baza tuturor relațiilor sale inter
naționale principiile deplinei ega
lități în drepturi, respectului su
veranității și independenței națio
nale, neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc, drep
tul fiecărui popor de a se dezvolta 
de sine stătător, potrivit voinței și 
aspirațiilor proprii. Pe baza aces
tor principii, România este hotărîtă 
să conlucreze activ cu țările socia
liste, cu țările în curs de dezvol
tare, cu toate statele lumii, fără 
deosebire de orînduire socială, 
pentru afirmarea politicii de pace, 
de independență și progres, de 
dezvoltare liberă a fiecărei na
țiuni.

încredințat că vizita și convor
birile noastre vor da noi impulsuri 
colaborării și conlucrării româno- 
bulgare, doresc să toastez :

— pentru întărirea continuă a 
prieteniei și colaborării dintre 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Comunist Bulgar, dintre Repu
blica Socialistă România și Repu
blica Populară Bulgaria ;

— în sănătatea secretarului 
general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Bulgaria, to
varășul Todor Jivkov ;

— pentru pace în întreaga 
lume ;

— în sănătatea dumneavoastră, 
a tuturor ! (Vii aplauze).

cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu", a fost depusă ' în 
semn de profund omagiu adus me
moriei marelui fiu al poporului bul
gar, militant de seamă al mișcării 
comuniste și muncitorești interna
ționale.

în timpul ceremoniei s-a vizitat 
mausoleul și s-a păstrat un moment 
de reculegere.

(Urmare din pag. I)

formarea Balcanilor într-o zonă 
liberă de arme nucleare și chimice.

Dragi prieteni,
Noi am realizat mult în dezvol

tarea relațiilor noastre bilaterale, 
dar viața merge înainte și timpul 
pune în fața noastră noi cerințe.

Noi cunoaștem bine și ne bucu
răm sincer de succesele obținute 
de poporul român pe calea socia
lismului. Firește, cunoaștem marile 
obiective trasate de cel de-al 
XIII-lea Congres al Partidului Co
munist Român pentru edificarea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

De asemenea, și în fața noastră 
se află rezolvarea unor probleme 
deosebit de importante și com
plexe. In scopul îndeplinirii direc
tivelor celui de-al XIII-lea Con
gres al partidului nostru, noi am 
adoptat concepția privind edifica
rea în continuare a socialismului 
în țara noastră, înfăptuirea unui 
curs strategic de creștere calita
tivă nouă. Acestei importante sar
cini i-a fost dedicată plenara din 
iulie 1987 a C.C. al P.C.B. Aceleiași 
sarcini îi va fi dedicată și vii
toarea Conferință Națională a 
partidului nostru.

Noi ne dăm seama de faptul că 
în procesul restructurării vom în- 
tîmpina multe și diverse greutăți 
de natură obiectivă și subiectivă, 
dar sîntem încrezători în propriile 
noastre forțe și privim cu încre
dere viitorul. Ne vom baza în 
continuare pe dezvoltarea unei co
laborări largi cu țările socialiste 
frățești pe plan bilateral și multi
lateral.

Bulgaria participă activ la re
structurarea și perfecționarea in
tegrării economice socialiste și își

(Urmare clin pag. I)

niei româno-bulgare, fluturau stegu- 
lețe cu însemnele celor două țări, 
scandau cuvinte de bun sosit.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost 
salutați, cu mult respect, de tova
rășul Ștefan Ninov. primarul orașu
lui Sofia, care a spus :

„Populația orașului. Comitetul 
executiv al Consiliului popular al 
Capitalei vă întîmpină ca oaspeții 
cei mai dragi. Sîntem convinși că vi
zita dumneavoastră va contribui la 
dezvoltarea și aprofundarea în con
tinuare a prieteniei și colaborării 
dintre, popoarele, țările și partidele 
noastre.

Trăiască prietenia româno-bul- 
gară 1

Bine ați venit la Sofia 1“
După obicei, distinșii soli ai 

poporului român au fost primiți cu 

Vă aduce și în viitor contribuția 
la ridicarea activității Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc la 
nivelul cerințelor actuale. Sîntem 
convinși că aceasta este în intere
sul fiecărei țări frățești, al întregii 
noastre comunități, . al afirmării 
pozițiilor și autorității socialismu
lui pe plan mondial.

Tovarășe și tovarăși,
De nenumărate ori ,am declarat 

că pentru înfăptuirea obiectivelor 
noastre avem nevoie, înainte de 
toate, de pace. In secolul rachete
lor nucleare pacea este necesară în 
egală măsură tuturor popoarelor.

Noi salutăm cu căldură înțele
gerea de principiu dintre Uniunea 
Sovietică și Statele Unite ale Ame
rică cu privire la semnarea acor
dului pentru lichidarea rachetelor 
lor cu rază medie și mai mică de 
acțiune. Aceasta ar conduce nu 
numai la distrugerea pentru pri
ma dată în istoria omenirii a două 
tipuri de arme nucleare. Aceasta 
ar renaște speranțele oamenilor 
și ar netezi calea spre eliminarea 
graduală a tuturor armelor nu
cleare și nenucleare de distrugere 
in masă. Sint convins că viitoarea 
întîlnire sovieto-americană la ni
vel înalt se va reflecta favorabil 
nu numai asupra relațiilor dintre 
cele două state, ci și a îmbunătă
țirii climatului internațional în 
general. Nutresc profunda convin
gere că noul climat internațional 
va impulsiona și înfăptuirea ideii 
privind transformarea regiunii Bal
canilor în care trăim într-o zonă 
liberă de arme nucleare și chimice.

Cu sentimentul satisfacției, salu
tăm și sprijinim pe deplin ideile și 
propunerile conținute în articolul 
programatic al tovarășului Mihail 
Gorbaciov, care, în spiritul noii 
gindiri politice, concretizează și 
îmbogățește concepția privind sis

SOSIREA LA SOFIA
piine și sare. Au fost oferite buchete 
de flori.

Aceeași ambianță de aleasă săr
bătoare domnea in Piața Bulgaria. 
Cei prezenți au ovaționat cu putere 
pentru prietenia dintre cele două 
partide, țări și popoare. Nuiperoase 
formații artistice au interpretat cân
tece și dansuri din bogatul folclor 
românesc și bulgar.

Tn aplauzele mulțimii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășul Todor Jivkov 
au fost invitați să se prindă în hora 
prieteniei româno-bulgare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au răspuns 
cu simpatie manifestărilor pline de 
căldură ale locuitorilor capitalei 
bulgare.

La reședință, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au întreținut. într-o 
atmosferă caldă, prietenească, cu to

temul atotcuprinzător de securita
te internațională.

Țara noastră va contribui în con
tinuare la întărirea unității de ac
țiune a țărilor socialiste, la crearea 
unei lumi pașnice, lipsită de arme 
nucleare.

Stimate tovarășe și tovarăși,
Anul viitor, cînd vom aniversa 

împlinirea a 110 ani de la elibe
rarea Bulgariei, ne vom reaminti 
din nou cu recunoștință că, îm
preună cu ostașii ruși și voluntarii 
bulgari, și-au vărsat sîngele și 
bravii fii ai poporului român. De 
asemenea, anul viitor noi vom 
marca cea de-a 40-a aniversare a 
semnării primului Tratat de priete
nie, colaborare și asistență mu
tuală dintre Bulgaria și România. 
De la înălțimea acestor mari eve
nimente istorice, noi apreciem re
zultatele obținute pe planul rela
țiilor bulgaro-române și privim în 
viitor.

Ne bucurăm că prietenii noștri 
români sînt din nou în mijlocul 
nostru. Fără îndoială că și această 
vizită va constitui o contribuție 
concretă Ia promovarea relațiilor 
bilaterale.

Cu această convingere, toastez :
— pentru prietenia frățească și 

colaborarea multilaterală dintre 
Partidul Comunist Bulgar și Parti
dul Comunist Român, dintre Re
publica Populară Bulgaria și Re
publica Socialistă România ;

— în sănătatea secretarului ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ;

— în sănătatea tovarășei Elena 
Ceaușescu ;

— în sănătatea tuturor celor 
prezenți !

— Noroc ! (Vii aplauze).

varășul Todor Jivkov. A fost mani
festată convingerea că vizita se va 
înscrie, prin rezultatele sale, ca un 
nou și important eveniment în cro
nica relațiilor de colaborare multi
laterală dintre România și Bulgaria, 
în interesul ambelor țări și popoare, 
al cauzei păcii, înțelegerii și coope
rării în Balcani, in Europa și in 
lume.

★

La plecarea din București, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați . de 
membri și membri supleanți ai Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., secretari ai Comitetului Cen
tral al partidului, precum și de 
membri ai C.C. al P.C.R., ai Consi
liului de Stat și ai guvernului, con
ducători de instituții centrale, orga
nizații de masă și obștești, de alte 
persoane oficiale.

Erau de față Ivan Likov, însărci-

protocols; ă
r 'u

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, stifl 
tar general al Partidului 
Român, președintele Rept 
cialiste România, și tovar 
Ceaușescu, s-au îniilnit 
după-amiază, cu tovarș 
Jivkov, secretar general 
tului Central al Partidț 
nist Bulgar, președintei^ 
de Stat al Republicii P<j 
garia.

întilnirea, în timpul ci 
Ioc un prim schimb de p 
bleme de interes comun 
tării raporturilor român ., 
ale vieții internaționale â 
desfășurat intr-o atmosferj 
prietenie, ce caracterizeai, 
relații dintre cele două pti 
și popoare.

începen
convorbiri
r,

oficiale
(Urmare din pag. I)
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cele privind realizarea dea 
în primul rînd a celei nucii 
luționarea prin mijloace ; 
prin tratative, a tuturor 
conflictuale dintre state, 
rarea în Balcani, în Europi 
întreaga lume a unui clini 
destindere, securitate, inert 
largă cooperare între popos 
acest context, a fost saluți 
țelegerea de principiu 
Uniunea Sovietică și S.U.A 
vind realizarea unui acord 
meniul rachetelor nucleaț 
rază medie de acțiune și opt 
tactice. S-a subliniat că 1 
să se facă totul pentru a 
junge, încă în cursul acestu 
la semnarea acordului, ca 
europene să sprijine activ e 
rile în această direcție și să s 
țină de la tot ceea ce ar , 
ridica obstacole în calea ret 
rii acordului.

Convorbirile se desfășoară îi 
atmosferă de caldă prietenie, 
stimă și înțelegere reciprocă.

natul cu afaceri ad-interim al Bl 
gariei la București, și membri 
ambasadei.

Tineri și tinere, precum și pid 
Meri români și bulgari au oferi 
buchete de flori tovarășulq 
Nicolae Ceaușescu și tovarășe 
Elena Ceaușescu.

Un mare număr de oameni ai mun
cii din Capitală, aflați pe aeroport, 
au salutat cu deosebită căldură pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. pe to
varășa Elenă Ceaușescu, scandînd 
cu însuflețire „Ceaușescu—P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul!". „Ceaușescu— 
pace !“. Prin ovații și urale puterni
ce, ei au dat expresie sentimentelor 
de aleasă stimă și prețuire față de 
secretarul general al partidului, pre
ședintele Republicii, precum și cc 
vingerii că noul dialog la nivel îr. 
româno-bulgar va deschide perspec
tive și mai largi colaborării dintr' 
cele două țări și popoare.
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Sub semnul exigențelor wlitatîve, 
al creșterii spiritului revoluționar.

al angajării comuniste
De la înalta tribună a forumului 
lucației politice și culturii socialiste, 
ivarășul Nicolae Ceaușescu a 
îresat vibrantul apel*  de a face 
itul, astfel incit mijloacele politico- 
ducative de care dispune societatea 
oastră să acționeze în mod unitar, 
itr-o singură direcție — înfăptuirea 
eabătută a hotărîrilor Congresului 
1 XIII-lea, a Programului partidului 
e făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare a 
lomâniei spre comunism.
O asemenea cerință implică desi

gur și sporirea rolului învățămintu- 
ui politico-ideologic în ridicarea 
livelului de pregătire a comuniștilor, 
i tuturor oamenilor muncii în în
făptuirea hotărîrilor partidului și 
itatului, a legilor țării, în dezvol
tarea spiritului revoluționar, a com
bativității și responsabilității cadre
lor de partid și de stat, a fiecărui 
cetățean la locul său de muncă și in 
societate.

în preajma 
an de studiu 
tico-ideologic 
perspectiva noilor exigențe calitative 
pe care le-a pus secretarul general 
al partidului în fața întregului front 
al activității politico-educative, o 
investigație în rîndul factorilor cu 
responsabilități în acest domeniu din 
municipiul București.

La Comitetul municipal de partid 
București avem ca interlocutor pe 
tovarășul Dumitru Dinu, șeful sec
ției propagandă. Discuția are drept 
punct de plecare precizarea că, în 
noul an de studiu, învățămîntul po
litico-ideologic se va desfășura pe 
baza hotărîrii Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. din octom
brie 1986, într-un sistem unitar, 
atît pentru cadrele și activul de 
partid și de stat, cit și pentru toți 
comuniștii și oamenii muncii.

Obiectivul central al întregii acti
vități în învățămîntul politico-ideo
logic îl constituie însușirea temei
nică a politicii interne și externe 
a pr .Udului și statului nostru, 
a or entărilor, indicațiilor și sarcini
lor formulate de tovarășul 
Nico <e Ceaușescu în cuvântarea 
rostita la cel de-al III-lea Congres 
a' educației politice și culturii so- 

ialiste, la recenta plenară a C.C. al 
‘.C.R., dezbaterea și soluționarea 
iroblemelor pe care le ridică reali
zarea sarcinilor de plan, activitatea 
de zi cu zi a fiecărui colectiv. Cu o 
deosebită stăruință se va acționa în 
noul an de învățămînt în direcția 
aprofundării vastei opere social-poli- 
tice a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
i hotărîrilor de partid și de stat, a 
egilor țării, pentru mobilizarea 
uturor celor ce muncesc la finali- 
area programelor speciale privind 
erfecționarea organizării muncii și 
odernizarea producției. Se are în 
idere ca aprofundarea ideilor și 
elor politicii partidului nostru să 
realizeze pe fondul creșterii spi- 
ilui revoluționar, sporirii exigen- 

combativității și responsabilită- 
cadrelor de partid și de sfat, ale 
cărui om al muncii, deopotrivă la 
ul de producție, cit și în societate, 
iul întregii activități din cadrul 
zățămîntului politico-ideologic tre- 
ie să-l constituie ridicarea nivelu- 

: său calitativ, afirmarea unei 
onunțate dimensiuni formativ- 
pcative in direcția modelării tră- 
turilor definitorii ale omului nou, 
instructor conștient al socialismu- 
li.
Această misiune de mare răspun- 
are a fost încredințată unui corp de 
ropagandiști alcătuit din cadfple 
j cea mai bună experiență din rin
ul membrilor de partid, cu răspun- 
eri pe linie administrativă, comu- 
iști cu un nivel politic și ideologic 
le certă valoare, modele de condui- 
ă în colectivele din care fac parte, 
e s-au distins prin exigența și 
lombativitatea revoluționară cu care 
raționează pentru aplicarea în viață 
i hotărîrilor de partid și a legilor 
țării.

Pentru o cît mai temeinică pregă
tire a acestora, comitetele de partid

deschiderii unui nou 
în învățămîntul poli- 

am realizat, din

ale sectoarelor s-au preocupat stărui
tor de îmbogățirea conținutului te
matic al instruirilor, avînd cu precă
dere în vedere cunoașterea în 
profunzime a problemelor specifice 
diferitelor colective de muncă, a 
principalelor sarcini și direcții de 
acțiune în vederea înfăptuirii lor, a 
îndeplinirii prevederilor planului pe 
acest an, astfel îneît eficiența^ în
vățământului politico-ideologic să se 
regăsească în rezultatele economice 
ale întreprinderilor.

Concomitent cu eforturile pe care 
le fac cabinetele pentru activitatea 
ideologică și politico-educativă ale 
sectoarelor pentru îmbogățirea și 
actualizarea bazei documentare de 
care dispun — fișe, planuri tematice, 
bibliografii, seturi de planșe, sche
me etc. — la nivel municipal va 
continua realizarea unor tipărituri 
de stringentă utilitate, avînd drept 
notă definitorie realizarea unei 
strlnse legături cu realitățile eco- 
nomico-sociale ale Capitalei.

Cît privește punctele de documen
tare din întreprinderi și instituții, se 
au în vedere completarea și mai 
buna organizare a materialelor 
documentare, asigurarea cu consul
tații. răspunsuri la întrebări, cu toa
te cele necesare desfășurării unei 
activități eficiente, de înaltă calitate 
educativă.

Sarcinile deosebite ce stau în fața 
fiecărui colectiv în acest cincinal 
impun sporirea caracterului mili
tant, revoluționar al expunerilor și 
dezbaterilor din cursurile învăță- 
mintului politico-ideologic, punîn- 
du-se accent pe creșterea rolului 
conducător al organizațiilor de 
partid, al consiliilor oamenilor muncii 
în soluționarea problemelor econo
mice, ale perfecționării organizării 
muncii și modernizării producției, 
pe însușirea temeinică de către 
comuniști, de toți oamenii muncii a 
problemelor fundamentale ale con
ducerii științifice a societății, ale 
autoconducerii și autogestiunii mun
citorești, a tezelor de bază ale mate
rialismului dialectic și .istoric, a 
Programului partidului privind 
făurirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintarea 
României spre comunism.

în spiritul ideilor de mai sus, am 
continuat discuția . în două unități 
industriale din Capitală : întreprin
derea de confecții și tricotaje (I.C.T.) 
și I.P.R.S. — Băneasa.

La data investigației, pregătirile 
pentru deschiderea noului an de în
vățămînt politic erau încheiate în 
ambele întreprinderi, incepind de la 
programarea datelor de desfășurare 
a dezbaterilor pe toate formele de 
învățămînt politico-ideologic și pînă 
la instruirea propagandiștilor.

Ținînd seama de modul în care 
s-a desfășurat învățămîntul politico- 
ideologic anul trecut, a cărui calitate 
a fost condiționată în măsură covîr- 
șitoare de calitatea pregătirii și ac
tivității propagandiștilor, s-a proce
dat din vreme la selecția acestora. 
Pe lingă buna pregătire politico- 
ideologică. cerință indispensabilă 
pentru orice propagandist, un alt 
criteriu care a prevalat în selecția 
propagandiștilor l-a constituit modal 
în care aceștia își îndeplinesc înda
toririle profesionale. în acest sens, 
tovarășul Garbis Ohanesian. mem
bru al comitetului de partid de la 
I.P.R.S., însărcinat cu pregătirea 
propagandiștilor, face precizarea că 
cel ce manifestă exigență și înaltă 
responsabilitate la locul de muncă, 
în activitatea de zi cu zi, la fel se va 
manifesta și ca propagandist.

în ambele unități s-a subliniat 
faptul că prin mai buna selecție a 
propagandiștilor se vor înlătura în 
acest an acele situații în care unele 
cursuri și-au desfășurat activitatea 
doar cu ajutorul „suplinitorilor". 
S-a apreciat, pe bună dreptate, că o 
asemenea situație este de natură să 
întrețină provizoratul, să slăbească 
interesul cursanților pentru studiul 
temeinic.

în ambele unități, majoritatea 
covîrșitoare a propagandiștilor pro
vin din rîndul factorilor cu munci

de răspundere. S-a apreciat că aceș
tia sînt cei mai in măsură să cu
noască problemele specifice ale co
lectivelor de muncă, au autoritatea 
și capacitatea să stabilească cu 
cursanții un dialog temeinic, de 
substanță, cu ecou in planul perfec
ționării muncii, creșterii eficienței 
întregii activități.

Pentru prima temă ce va fi 
dezbătută în cursul acestei luni, 
preciza tovarășa Gabriela Bordeanca, 
responsabila comisiei de pro
pagandiști și agitatori de la, 
I.C.T, — „Concepția secretarului 
general al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, privind rolul 
Partidului Comunist Român ca cen
tru vital și forța politică conducă
toare a întregii națiuni" (consulta
ția la această temă va apărea in nu
mărul următor al ziarului) — pregă
tirea propagandiștilor a fost realizată 
centralizat. în cadrul întreprinderii. 
Cu acest prilej au fost prezentate 
detaliat concluziile asupra desfășură
rii învățămîntului politico-ideologic 
în anul de studiu 1986—1987. cu care 
prilej s-a insistat cu precădere în 
direcția înlăturării anumitor defi
ciențe. în același cadru, factori de 
răspundere din întreprindere au ți
nut informări asupra situației reali
zării sarcinilor de plan și au precizat 
direcțiile în care trebuie acționat 
pentru îndeplinirea exemplară a 
acestora, în perspectiva întimpinării 
cu cele mai bune rezultate în muncă 
a Conferinței Naționale a partidului 
și celei de-a 40-a aniversări a Re
publicii. într-o manieră identică de 
lucru cu propagandiștii s-a procedat 
și la I.P.R.S.

O preocupare deosebită în aceste 
zile suscită în unitățile amintite re
vederea punctelor de documentare 
politico-ideologică. în/Cazul I.P.R.S., 
este într-o fază avansată amena
jarea unui nou punct de documen
tare, într-un spațiu mult mai vast 
decît cel existent în prezent, ceea 
ce implică și o îmbogățire conside
rabilă a zestrei documentare.

Prin întreaga sa desfășurare, învă
țămîntul politico-ideologic va urmări 
înarmarea tuturor cursanților cu te
zele esențiale ale politicii interne și 
externe a partidului nostru, anga
jarea lor plenară la efortul de reali
zare a sarcinilor de plan ce revin 
colectivului în cel de-al doilea an al 
cincinalului și pregătirea producției 
pentru anul viitor.

Cunoașterea aprofundată, sub ra
port teoretic și practic, a politicii 
partidului este cu atît mai necesară 
cu cît, la recenta plenară a C.C. al 
P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a subliniat răspunderile ce . revin 
colectivelor muncitorești din între
prinderi în înlăturarea neajunsurilor 
care s-au manifestat în lunile din 
urmă în realizarea planului. Or, 
singurul criteriu viabil de evaluare 
a eficienței învățămîntului politico- 
ideologic ii constituie modul în care 
se înfăptuiesc sarcinile de plan, 
programele speciale de dezvoltare 
economică a țării.

în scopul îndeplinirii la un nivel 
calitativ și mai înalt a misiunii sale, 
învățămîntul politico-ideologic in 
cele două întreprinderi este astfel 
organizat îneît să pună un accent 
mai puternic pe cunoașterea cît mai 
temeinică, de către toate cadrele, de 
către toți oamenii muncii, a obiecti
velor, cerințelor și sarcinilor impuse 
de conducerea științifică a societății 
românești actuale, afirmarea largă a 
factorilor intensivi ai dezvoltării eco
nomice, ridicarea nivelului tehnic și 
calitativ al produselor, onorarea 
exemplară a 
creșterea 
realizarea unei noi calități în toate 
domeniile. Sînt toate acestea indicii 
clare că organizațiile de partid din 
cele două unități sînt hotărîte să 
așeze în acest nou an de studiu 
desfășurarea învățămîntului politico- 
ideologic sub semnul înaltelor exi
gențe calitative formulate de secre
tarul general al partidului, ale creș
terii spiritului revoluționar și angajă
rii comuniste.

al produselor, 
sarcinilor la export, 

productivității muncii,

Ioan ERHAN
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Vitalitatea creației populare
Vestigii ale culturii 

populare făurite de-a 
lungul mileniilor pe te
ritoriul României, crea
ții care prin valoarea 
lor, prin permanentul 
dialog cu fenomene ale 
creației contemporane se 
integrează tezaurului 
culturii naționale se află 
în raza unei permanente, 
stăruitoare activități de
studiu. Specializați in 
variate domenii ale etno
grafiei și folclorului ro
mânesc, cercetătorii și 
muzeografii desfășoară 
o muncă atentă pentru a 
pune în valoare și a păs
tra ceea ce generațiile 
trecute au creat mai de 
preț, conștienți de fap
tul că pot contribui în 
acest fel la lărgirea ori
zontului cultural al unui 
public din ce în ce 
larg..

Iată de ce fiecare 
țiune de analiză și 
valorificare publică a
nurilor culturii populare 
de pe teritoriul întregii

mai

ac
ele 

bu-

țări capătă semnificațiile 
unui eveniment. Un ase
menea eveniment este și 
reunirea sub coperțile 
aceluiași volum a rezul
tatelor cercetării științi
fice întreprinse în 
mii ani 
Institutului 
etnologice 
logice.

Anuarul
apărut recent, trasează 6 
imagine a complexității 
cercetărilor întreprinse în 
acest domeniu, insistînd, 
așa cum precizează Ion 
Ilișiu, directorul institu
tului, în cuvîntul intro
ductiv, asupra mutațiilor 
intervenite în 
creației 
ales în 
decenii, 
deosebit 
rii în creația 
porană a 
din structura socială 
economică a țării. Cerce
tători ai domeniului 
și-au adus în acest fel

ulti- 
auspiclilesub 

de cercetări 
Și dialecto-

institutului.

procesele 
populare, mai 
ultimele patru 
cu un accent 

asupra reflectă- 
contem- 

schimbărilor 
și

contribuția la luminarea 
unor aspecte caracteris
tice ale dezvoltării cultu
rii populare la nivelul 
tuturor formelor sale de 
expresie : 
port, artă plastică, 
zică, coregrafie, 
tura ș.a.

Interacțiunea 
tradiție și înnoire în di
namica dezvoltării și 
transformării culturii 
populare contemporane 
din România (Boris 
Zderciuc), arta populară 
— evoluție și permanen
ță (Georgeta Stoica), 
participarea țăranilor la 
activitățile industriale în 
cercetările etnologice 
contemporane (Nicolae 
Dunăre), mutații func
ționale în costumul popu
lar contemporan (Maria 
Bâtcă), rolul cercetării 
științifice în procesul de 
valorificare a obiceiurilor 
(Germina Comânici), pro
cesul de creativitate în 
plastica populară con-

meșteșuguri,
mu- 

litera-

dintre

ac- 
arn 

unor

temporană (Ion Vlădu- 
țiu), aspecte ale urbani
zării în perspectiva dia
lectală (Valeriu Rusii) 
sînt doar citeva din pro
blemele dezbătute.

Inscriindu-se în succe
siunea unor variate 
țiuni (printre care 
aminti organizarea
mari expoziții, ca și ma
nifestările care au avut 
și au loc în toate etapele 
Festivalului național 
„Cintarea României"), 
amplul volum recent 
apărut atestă o dată mai 
mult grija constant ma
nifestată pentru soarta 
unor bunuri culturale, a 
unor bunuri încărcate de 
o întreagă istorie, verifi
cate de-a lungul 
lui de examenul 
al generațiilor 
oare, dar aflate 
lași timp în plin 
de dezvoltare 
porană.

timpu- 
sever 

anteri- 
în ace- 

proces 
contem-

Marina PREUTU

Pe podiumurile bucureștene
Cind, pe litoral, la mij

loc de septembrie, 
țeaua spectacolelpr de 
divertisment anunța 
chiderea cortinei, aici, la 
București, citeva cunoscu
te podiumuri lansau cu 
aplomb o nouă serie de 
reviste, de show-uri, fie
care cu ambiția depășirii 
calificativului obținut de 
la public in anul tre
cut. Adică, în timp ce 
la Eforie-Nord ansam-

* . 1. . . n ,

re-

în-

blul Teatrului muzical 
din Brașov dădea ulti
mele reprezentații cu 
un „variete" îngrijit 
construit (o țesătură co
regrafică și muzicală cu 
tentă „retro", soliști fiind 
Mariana Berbeanu, Lu
cian . Lepșa, Valentina 
Cozlac etc.), iar la „Nun
ta Zamfirei" (tot Eforie- 
Nord), după formula de 
succes știută de cițiva 
ani, bucurindu-se de

participarea Elenei Roi- 
zen (dar nerenunțîndu-se 
la stridentele costume 
populare confecționate 
după „gustul" și „price
perea" „Decorativei" din 
București) — de aseme
nea, se vestea sfîrșitul 
programului estival ofe
rit de ansamblul folclo
ric I.H.R. din localitate... 
— podiumul bucureștean 
„Dorobanți" invita spec
tatorii la premiera

realizată de Tatiana Bo
tez. Un show cu o 
certă notă de profesio
nalism, de seriozitate, 
fiind vorba de orchestra 
condusă de Sorin Movi- 
leanu, de participarea in
tr-o distinsă ținută reper
torială a Mihaelei Run- 
ceanu — nu numai solis
tă, dar și profesoară la 
Școala populară de artă, 
de microrecitalul lui 
Dorin Anastasiu — dina-

Liceul industrial ,,23 August" din Capitală. Oră de practică în atelierul mașini-unelte Cristian

Sînt oameni despre care 
scriem imediat și sînt oa
meni al căror destin rămine 
în atenția noastră mult 
timp, ca apoi, mai devreme 
sau mai tirziu, să încredin
țăm coloanelor ziarului po
vestea lor. Este și cazul ti
nerei familii de medici Ale
xandrescu (soț-soție), pe 
care i-am cunoscut, cu mai 
bine de doi ani în urmă, și 
pe care am ținut să-i reve
dem pentru a 
imaginea 
de-atunci, 
hotăra să 
confirme 
romantic, 
oarecare 
medicală ; 
rerea lor , 
dia și Stelică Alexandrescu, 
tineri stagiari repartizați în 
Vrancea, s-au stabilit la 
țară și — de oe să n-o spu
nem? — în satele cele mai 
nenorocoase în ce privește 
stabilitatea cadrelor, pe 
unde se perindaseră nenu- 
mărați medici. Pe scurt, 
după un an, și jumătate de 
stagiu în spitalul județean 
și avînd perspective să ră- 
mînă în oraș, medicul Ste
lică Alexandrescu (fiu al 
Vrancei, cu apartament în 
Focșani, cu părinți dornici, 
ca toți părinții, să-și știe 
copilul lingăi ei) merge în 
audiență sa ceară, pentru 
el și pentru soție, continua
rea stagiaturii în comunele 
Jitia și Vintileasca, rămase 
iar fără medic cine știe 
pentru cită vreme. Intr-o 
anume optică, nimic nefi
resc nici de partea celor 
care refuzau să vină — este 
vorba de două comune de 
munte, cu cătune risipite 
nu doar pe-un singur picior 
de plai, cu gara cea mai 
apropiată la zeci- de kilo
metri — și 
celor doi —

„Am dori 
fiindcă se 
deci, putem 
am fi cu adevărat familie și 
poate am prinde rădăcini 
acolo" — sugerase tînărul, 
cu hotărîrea ca micul Do
rian, copilul lor abia venit 
pe lume, să nu trăiască ne
dumeririle copiilor de na
vetiști. Li s-a. înțeles și 
acceptat cererea, 
care n-au înțeles 
fost — culmea ! 
colegii celor doi 
Alexandrescu era șeful pro
moției, terminase facultatea 
cu medie mare, evident, și 
alegea, după spusa lor, o 
localitate de media 5, cu 
indulgență... De altfel, de 
mult le apăreau ei „roman
ticii grupei" (calificativul li 
se atribuise mai de mult, 
cei doi căsătorindu-se din 
facultate și pornind, cu 
toată seriozitatea, mînă-n 
mînă, spre viață, la vîrsta 
cînd alții declară că vor 
să-și „trăiască tinerețea"). 
A trecut stagiatura și ti-

confrunta 
cu cea 

reporterul 
timpul să 

unui gest 
a făcut 

în lumea

de-acum
, cînd 

lase 
tăria 
care 

vîlvă 
a Vrancei. La ce- 
expresă, soții Li

nici de partea 
nimic nefiresc, 
aceste comune 
învecinează și, 
locui laolaltă,

Singurii 
nimic au 
— chiar 
: Stelică

mic, pulsînd un ritm mo
dern, împletind șlagăre 
romanești și internațio
nale de ultimă oră cu 
verva-i caracteristică ; 
așa cum dansurile Ta- 
tianei Botez — o in
genioasă prezentare de 
modă „disco", desene, 
cortine coregrafice mai 
puțin obișnuite — aveau 
însemnele originalității, 
ale fanteziei atît de nece
sare unor astfel de repre
zentații. $i dacă vorbim 

coregrafie, nu putem 
nu remarcăm, la Ho- 
Nord, debutul primu- 
solist al Teatrului 

operetă. Marian $ușu, 
acest tărim, compozi- 

lui, prin evoluția 
fete

de 
să 
tel 
lui 
de 
pe 
tiile 
celor nouă tinere 
(solistă — o distinsă pre
zență, Laura Cioroianu), 
avînd reală prospeți-

nerii medici n-au mai ple
cat. Sub cerul ozonat al Ji
tiei, fiul lor a deschis ochii 
mari spre lume, a deprins 
primele cuvinte, a făcut 
primii pași. S-a jucat cu 
micii pacienți ai mamei, co
piii satului, în timp ce pă
rinții, pasionați de mese
rie, au cucerit, încet-încet, 
dragostea și încrederea să
tenilor care nu mai sperau 
de mult să aibă medic; per
manent.

— Și chiar avem medic 
permanent, zi și noapte,

care sînt dator s-o insuflu 
pacienților !“. Oamenii au 
aflat și asta și se laudă cu 
medicii noștri ! Cit despre, 
ei, s-au așezat temeinic la 
noi, și-au înjghebat gospo
dărie, ca la țară : cresc pă
sări, un porc, și-au făcut 
solariu, au plantat legume... 
Pe scurt, sînt și exemplu 
pentrtl săteni : exemplu de 
gospodari, exemplu de în
țelegere în familie, exemplu 
de oameni adevărați. Săte
nii îi iubesc și-i stimează, 
iar ei fac totul pentru să-

<4 COPIII
«gfl fiecărei familii

; -țț^T-7

| VIITORUL ®
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Medicul — nelipsit
acolo unde

înmugurește viața

clipă de clipă — ne spunea 
primarul comunei Vinti
leasca, tovarășul sTănase 
Noapteș. La medicii noștri 
nu mergi ca la niște func
ționari, între ora... și ora... 
Le bați în geam la miezul 
nopții dacă la miezul nop
ții e nevoie de medic. Ve
deți, Jitia 
sînt două 
una de alta, 
în dorința
pleta perfect, 
zează și orele libere de așa 
manieră îneît, dacă unul a 
gustat dintr-un pahar de 
vin, celălalt bea... apă din 
izvor : „Ciudați sînteți voi, 
medicii, le-a reproșat cine
va, odată ; nu goliți 
rul, am înțeles, dar 
gustați !“. „Eu, unul, 
medicul, nu vreau să
a băutură cînd vine un om 
și-mi pune viața lui sau a 
copilului în palme. Nu-i 
vorba de limpezimea minții 
mele, ci de încrederea pe

și Vintileasca 
comune lipite 
Cei doi medici, 
de a se com- 

își organi-

paha- 
să nu 
sărise 
miros

nătatea satelor de care 
și-au legat viața.

— Dar cei mai' dragi pa
cienți mi-au fost și-mi sînt 
copiii — ne declara Stelică 
Alexandrescu.

— Vin mulți la dumnea
voastră ?

— în general, nu aștep
tăm, nici eu, nici soția, să 
ni se îmbolnăvească micii 
pacienți. Avem zile de te
ren. batem satele cu pasul 
și fiecare copil are prilejul 
săptămînal să se joace cu... 
nenea doctorul sau cu doc
torița. în general, în medi
cină e mai ușor și mai plă
cut să previi boala decît să 
lupți cu ea. De aceea, noi 
doi ne aflăm mai multe 
ceasuri din zi între pacien- 
ții sănătoși și, foarte rar, 
lingă vreun bolnav, adică 
numai cînd acesta există. 
Asta e 1 Și vreau să vă mai 
spun un lucru : de cînd 
sîntem aici, nu de cînd 
ne-am titularizat, ci din

me, soluții rafinate, ele
ganță, spirit : în general 
show-ul, prin participa
rea de excepție a lui 
Gabriel Cotabiță (fiecare 
cintec al său fiind o tăl
măcire plină de vibra
ție), a Elenei Cirstea 
impunînd detașat sălii, 
spectatorilor o atitudine 
mai civilizată. La „Bule
vard" — o altă.premieră — 
chiar dacă programul 
e bine tensionat, chiar 
dacă există ambiția lan
sării unor tinere talen
te — lulia Nemeș, cu 
reale aptitudini în abor
darea rock-ului de ulti
mă oră, remarcabilul dan
sator Dorin Scripa — la 
mare distanță se impune 
recitalul cunoscutului rap
sod și violonist Tudor 
Pană, care dăruie publicu
lui de toate vîrstele, cu a-

leasă vibrație, cîntece de 
viață lungă, nemuritoarea 
„CiOcîrlie", ecouri de ro
manțe tirzii, nostalgice — 
totul învăluit in minuna
te .culoVi rapsodice. La 
„Athenee Palace" (ca și 
la „Bulevard" sub supra
vegherea și coordonarea 
severă a lui Iulian Vin- 
tilă) de asemenea cu grijă 
pentru nota decentă, pen
tru echilibrul repertoriu
lui (șlagăre de pretutin
deni), 
cărei 
distins 
Bălan,
Nicu Pop, Gianin Costa- 
che, Eugen Ionescu, cu
lorile, repertoriul specific 
instrumentului numit 
„bazuka" (des folosit în 
ultimul timp chiar în 
band-urile moderne) ; to
tul intr-un puls vivace,

pentru ținuta fie- 
apariții — s-au 

cintecele Olgăi 
participarea lui

sau patru copii ; 
și multe fami- 
numeroase. De 

Dobrița Noapteș,

momentul în care am sosit 
noi aici, cu pruncul nostru 
în scutece, am eliminat, 
pină și din discuțiile pro
fesionale, termenul de mor
talitate infantilă. Copiii nu 
ne mor. nu admitem să ne 
moară de vreme ce au viața 
Înainte.

Sincer și patetic, tînărul 
medic rămîne, vorba cole
gilor de facultate și a Poe
tului, ce-a fost : „roman
tic". Dar ce tonic, ce liniș
titor e să ai în sate ase
menea frumoși romantici 1

— Cîți nou-născuți aveți 
acum în supraveghere ?

— Douăzeci și șase. Și 
douăzeci și două de viitoa
re mame în evidență. In 
general, în satele de mun
te predomină cuplurile cu 
doi,, trei 
dar avem 
Iii mai 
exemplu,
din Neculele, are nouă co
pii, după cei mari fiind și 
bunică. Ilinca Roman, din 
Vintileasca, la fel, are nouă 
copii. Nastasia Stăruială, 
din Bahnele, are 47 de ani 
și așteaptă venirea pe lume 
a celui de-al șaptelea copil. 
Și (către o femele subțirică, 
tînără, care s-a ivit in 
prag) dumneata cîți ai ? 
Parcă șase copii ?

— Șase avem, să trăiască 
și-ai noștri, și-ai dumnea
voastră I

— Dumneata ești Rusu...
— Rusu Ilinca, tovarășe 

doctor.
— Da’ spune, spune ce 

necaz te-aduce ? Nu veneai 
dumneata degeaba tocmai 
de după Măgură, acu’, pe 
timpul cositului ! Cum se 
simte fetița ?

— De-asta am venit, to
varășe doctor, am avut cite 
ceva de cumpărat și nu m-a 
lăsat inima să trec pe lingă 
dispensar și să nu intru, 
să vă mulțumesc. I-ați sal
vat ochiul, lumina ochilor... 
Acum sînt toți șase sănă
toși. Vorba e că eu n-am 
avut niciodată necazuri cu 
copiii, nu i-am avut nici
odată bolnavi, afară de ne
cazul ăsta, cu Garofița...

Garofița avusese un trau
matism ocular, era nevoie 
de o intervenție grabnică și 
medicul a făcut tot ce i-a 
stat în putere să-i salveze 
fetiței ochiul vătămat. Și a 
reușit. Apoi a trimis-o la 
specialiști, la oraș, iar 
acum fetița privește iarăși 
lumea cu ochii amîndoi, 
frumoșii ei ochi moșteniți 
de la mamă. Din acea în- 
tîmplare a rămas doar cu 
amintirea. Și cu un prieten 
îndrăgit — nenea doctorul. 
Omul pentru care . toți 
copiii satului sint pacienți 
permanenți și... prieteni 1

Anica FLORESCU

degajat, care deconectea
ză preț de citeva ore.

Pe podiumurile bucu
reștene s-a lansat deci 
seria show-urilor ’87—’88. 
Și, după cum se vede, 
pină in prezent, sub bune 
auspicii, beneficiind de 
colaborarea unor core
grafi, soliști, orchestre 
cu experiență... Totul 
este să nu se întîmple ca 
în alți ani și să asistăm, 
doar după citeva luni, la 
o sensibilă „deviere" de 
la intențiile și realizările 
cu care s-a debutat. Să 
spunem : absența soliști
lor, scurtarea programe
lor, introducerea unor 
numere „șoc“... Rămine 
de văzut.

Smaranda 
OȚEANU

O vedere cu salutări și... mulțumiri
Era dimineață și Nedel- 

cu Oprea, directorul Bi
bliotecii „V. A. Urechia" 
din Galați abia se despăr
țise 
mai 
noi.

de un vizitator. „Nu- 
vizitator ?“ întrebăm

Sigur că e și cititor, 
acum a venit cu un 
precis.
Anume ?
A găsit întîmplător o 

carte de valoare a institu
ției noastre. Rătăcită prin 
alte rafturi vreme de a- 
proape cincizeci de ani. 
Și-a dat seama că aparține 
bibliotecii după ștampilă 
și a socotit normal s-o res
tituie...

Ne gîndim că astfel de 
împrejurări sînt probabil 
rare și-i mărturisim acest 
gînd interlocutorului nos
tru care ne contrazice :

— Ar fi nedrept să se 
creadă așa ceva. M-aș opri 
doar la două exemple : un 
profesor a adus bibliotecii

Dar 
scop

un număr de 21 de scrisori 
ale lui Mihail Kogălnicea- 
nu către V. A. Urechia. De 
la o persoană din Buzău nimic, nu se pretează el la 
am primit prin poștă o 
carte din secolul al XVIII- 
lea. ajunsă cine știe cum, 
în timpul ultimului război, 
în alte mîini...

— Apropo de împrejură
rile evocate : există Si re
versul medaliei ?

— Din păcate, da...
Ni se relatează cazul 

unui om de la combinatul 
siderurgic. A venit la sala 
de lectură, a cerut o carte 
de specialitate care-1 inte
resa și... a plecat cu ea. A 
fost rugat să o aducă îna
poi — da, e adevărat că 
biblioteca are acum în zes
trea ei peste jumătate de 
milion de exemplare (de 
la 65 000 în 1944) — dar...

— Dar ce s-ar întîmplă 
dacă toți cei peste 20 000 
de cititori care împrumută 
de aici, anual, în jur de

un milion de volume, ar 
proceda astfel ? Omul — 
că nu și nu. el n-a luat

o carte de... 9 lei. Nu-i 
vorba de 9 Iei. e vorba că 
și alții pot veni azi. mîine, 
peste ani și cere un ase
menea exemplar. Și ce 
poți să le spui ? Că a ve
nit cineva și l-a împrumu
tat pentru... toată viața ?

— Argumente convingă
toare pentru... prea îndră- 
gostiții de cartea publică.

— Poate. Dar cel in cau
ză o ținea morțiș pe a lui: 
că el n-a luat cartea, el nu 
știe nimic. S-a scurs ceva 
timp și iată-1 că vine la bi
bliotecă. „Plec la o specia
lizare pentru 6 luni, zice, 
și cum sînt încărcat cu 
cartea aia... Ce să fac ?“. 
„Aduceți-o și mergeți să
nătos". „Dar n-o am... N-o 
găsesc...". „Poate că mai 
trebuie să căutați...". „Nu, 
degeaba mai caut. Dar

m-am gîndit la o soluție 
aud că la biblioteca uni
versității ar fi un aseme
nea exemplar.1 Vi-1 aduc 
pe acela !...“. „De bună 
seamă că glumiți... Noi t:u 
avem nevoie decît de e- 
xemplarul nostru". „Ce să 
mă fac ?... N-o am și 
pace !...“. „Uitați ce faceți: 
mergeți la specializare și, 
cînd vă întoarceți, veniți 
aici cu cartea. Avem con
vingerea că o veți găsi...".

— A venit peste 
luni ?

— A venit peste... 
Cu cartea în mînă. 
privirea în pămînt. 
vărul e că mi-a fost 
să recunosc că am luat-o“, 
a spus. „Nu-i nimic, se 
mai întîmplă. Specializare 
cu folos și... trimiteți-ne o 
vedere".

— V-a trimis ?
— Desigur. O vedere cu 

salutări și... mulțumiri.

șase

o oră. 
Și cu 
„Ade- 
rușine

Ilie TĂNÂSACHE

Nu, nu este nici o exagerare: 
în ultimii doi-trei ani, in jude
țul Dolj sericicultura a reînviat. 
Ca urmare a preocupării pen
tru înfăptuirea programului de 
dezvoltare a sericiculturii, a- 
doptat din inițiativa conduce
rii partidului, această străveche 
îndeletnicire s-a dezvoltat spec
taculos și în acest județ.

Să exemplificăm : anul tre
cut, sericicultorii doljeni au li
vrat fondului de stat 197 tone 
gogoși de mătase, din care 
31 tone — de către producătorii 
individuali, pentru care au ob
ținut venituri de peste 3.5 mi
lioane lei. Creșterea față de 
anul 1985 e de peste 3,4 ori. 
ceea ce a situat județul pe Lo
cul I pe țară în oe privește pro
ducția sericicolă.

Și anul acesta producția seri
cicolă doljeană este pe măsura 
fruntașilor. Pînă la sfîrșitul lui 
septembrie, gospodarii județului 
predaseră la fondul de stat 125 
tone gogoși de mătase, față de 
98 tone în perioada similară a 
anului precedent, preliminin- 
du-se o depășire a prevederilor 
planului anual cu 25 tone go
goși de mătase.

De remarcat că unul din fac
torii care concentrează și sti
mulează inițiativele gospodă
rești în acest domeniu sînt or
ganizațiile componente ale 
E.D.U.S.

„S-a început cu... începutul", 
ne spune Victor Lungescu, di
rectorul întreprinderii județene 
Dolj pentru achiziționarea 
preindustrializarea 
prime de origine 
Care început înseamnă 
gurarea frunzei de dud. 
sprijinul consiliilor 
ale F.D.U.S. și al 
populare, in județ s-au plantat 
aproape 500 000 duzi răzleți : 
în curțile oamenilor, de-a lun
gul drumurilor, în spațiile ne-

și
materiilor 

animală, 
asi- 
Cu 

comunale 
consiliilor

„Auriii borangicului 
în „mîiniie de aur“ 

ale gospodarilor

CC

Din activitatea Consiliului 
județean Dolj al F.D.U.S.

agricole dintre localități, pre
cum și în fondul forestier. 
.Asta, în afară de cele 1 728 ha 
cultură intensivă. Numai în a- 
ceastă primăvară, membrii 
O.D.U.S., organizațiile U.T.C. și 
oele de pionieri au plantat 
230 000 puieți. Așa îneît „mate
ria primă" pentru mătasea na
turală — furajul — există in 
cantități suficiente.

„Fiecare își are locul cuvenit, 
nimeni nu este de prisos" — 
spunea președinta comitetului 
județean al femeilor. Maria 
Munteanu, referindu-se la a- 
ceastă activitate. în primul 
rînd, s-a acționat pentru revi- 
talizarea străvechii ocupații 
a oltencelor in creșterea vier
milor de mătase, 
ducerea. consiliului 
al F.D.U.S., au fost 
cercuri seiddcole in 
vățămîntului agrozootehnic de 
masă, s-au editat foi volante, 
au avut loc schimburi de expe
riență pentru generalizarea me
todelor tehnologice înaintate. 
Din inițiativa și cu sprijinul 
consiliului județean al F.D.U.S., 
in acest an s-a extins creșterea 
viermilor de mătase în școlile 
rurale. Așa îneît nu este de mi
rare că în satele doljene copiii 
sau nepoții au devenit . 
dreaptă" a femeilor care 
viermi de mătase.

Cind ideea fiecăruia se 
în experiența colectivă, 
rile se petrec ca în 
Desa, Bratovoești, 
sau Teasc, unde 
O.D.U.S. au rezolvat 
„sfatului de la om la 
din problemele-cheie 
ciculturii : spatiile de creștere. 
Mulți sericicultori și-au găsit 
spații în podurile caselor (goale 
în timpul verii). în holuri. în 
grajduri bine igienizate. Iar 
pentru primele virste ale aces
tor viețuitoare foarte sensibile 
se folosesc lădițele pentru am
balajul legumelor și fructelor 
disponibile primăvara. adică 
pînă la primele roade ale gră
dinilor. In felul acesta se între
buințează mult mai eficient 
spațiul pe verticală. Anul aces
ta, gospodarii doljeni și-au 
propus să sporească producția 
gogoșilor de mătase la 311 tone, 
o cantitate însemnată provenind 
de la crescătorii individuali.

>— Pe ce vă bizuiți propunîn- 
du-vă asemenea planuri ?
l-am întrebat pe directorul în
treprinderii județene pentru a- 
chiziționarea și 
zarea materiilor 
gine animală.

— Pe „miinile 
gospodarilor județului — ne-a 
răspuns. Care „mîini de aur" 
sînt răsplătite după meritele 
lor. De pildă, Eugenia Nițoi din 
comuna Ciupercenii Noi. a li
vrat anul trecut 114 kg gogoși 
de mătase, pentru care a înca
sat 12 000 lei, Gheorghița Lilă, 
din aceeași comună, a livrat 
92 kg, Floarea Ceaușu, din Mo- 
țăței — 108 kg și alții ca ele. 
Important este că această fru
moasă 
și i 
prin 
județean al. F.D.U.S. un cadru 
organizat în activitatea gospo
dărească a tuturor comunelor. 
Intr-un cuvînt. „aurul borangi- 
cului" se află în mîini de nă
dejde.

Nicolae BĂBAEAU
corespondentul „Scînteii'

Sub con- 
județean 

organizate 
cadrul în-

..mina
cresc

adună
lucru- 

comunele 
Maglavit 
membrii 

în urma 
om", una 
ale seri-

preinduistriaii- 
prime de ori-

îndeletnicire se extinde 
se perfecționează, capătă 

i preocuparea consiliului
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Recepție cu prilejul sărbătorii naționale 
a Republicii Democrate Germane

HARGHITA: Resursele 
locale — superior 

valorificate
Numărul cooperativelor meșteșu

gărești din județul Harghita a 
crescut in aceste zile cu încă una.

— Cooperativa nou înființată se 
numește „Muncitorul" și își are 
sediul în orașul Vlăhița — ne spu
ne Kiss Ileana, președinta Uniunii 
județene a cooperativelor meșteșu
gărești. Rațiunea înființării : valo
rificarea în măsură tot mai mare a 
resurselor locale prin activități de 
mică industrie, extinderea și di
versificarea prestărilor de servicii, 
astfel încît să asigure populației 
din acest oraș satisfacerea cerințe
lor sale mereu crescînde. Pentru 
început, noua cooperativă dispune 
de unități cu 21 profiluri, printre 
care croitorie, reparații auto și 
obiecte de uz casnic și gospodăresc, 
confecții de mică serie. Vizăm în
ființarea și a altor secții, între care 
una de construcții, care va valori
fica zgura provenită de la furnale.

Dar iată și alte vești din rețeaua 
cooperației meșteșugărești harghi- 
tene : în cele trei trimestre ale a- 
nului s-a realizat o producție-mar- 
fă industrială suplimentară în va
loare de 10,2 milioane lei, s-au 
livrat în plus față de plan la fon
dul pieței produse în valoare de 7,6 
milioane lei, iar sarcinile la ex
port au fost depășite cu 10 la sută. 
(Nicolae Șandru).

DOLJ : Feroviarii — 
la datorie

Colectivele de oameni ai muncii 
din cadrul Regionalei Căi Ferate 
Craiova, ce-și desfășoară activita
tea pe raza a 7. județe, se mențin 
lună de lună în rindul fruntașilor 
în întrecerea socialistă.

— în perioada care a trecut din 
acest an, am transportat peste pre
vederile de plan 1,2 milioane tone 
diferite produse petroliere, chimice 
și mărfuri destinate populației, iar 
greutatea medie brută a trenurilor 
de marfă a fost mai mare decît 
cea planificată — a ținut să preci
zeze inginerul Valeriu Neacșu, di

Un raid prin întreprinderea „Mi
raj" ne edifică asupra organizării 
acesteia pe două mari secții : pro
duse de parfumerie si cosmeti
că. Fiecare secție cu o diver
sitate de tehnologii șl utilaje. 
Lucrătorii ? Majoritatea femei 
Foarte multe tinere. întîlnești 
aici biologi. chimiști. cercetă
tori versați, ca inginerii Stan
ca Cizmaru si Maria Nlcules-
cu, ingineri tineri ca Daniela Enes- 
cu — un bun parfumeur, sau ca 
Liana Stănescu — un excelent do
cumentarist, șefi de secții, ca ex
perimentata Georgeta Zamfirescu 
sau ca Maria Stancu. De numele 
lor și ale atîtor altora — de la cer
cetător și designer la muncitoarea 
care supraveghează conteinerele cu 
parfumuri — se leagă diploma de 
întreprindere fruntașă, pe ramură, 
decernarea de două ori a „Ordinu
lui Muncii", precum și renumele 
cucerit pe piață externă pentru 
numeroase produse cu certă com
petitivitate.

Aici, după cum afirmă Ing. Ro
zalia Speteanu. directoarea aoestei 
întreprinderi, „se lucrează la opere 
care fac plăcere". Și de aceste 
„opere" produse aici, cu mirosuri de 
anotimpuri și de prospețime, de 
aceste opere, zicem, se leagă impli
cit ceva din gradul nostru de civi
lizație. Important e să știm să le 
cunoaștem rostul și în populariza
rea rosturilor acestora s-ar putea
face mult mai mult.

Pe firul acestor noțiuni încercăm 
să deslușim într-un succint In
terviu „mirajul" produselor aces
tei întreprinderi omonime.

— Concret, cum explicați cele 
afirmate prin produsele dumnea
voastră ?

— Un singur exemplu edificator : 
Fiecare nou bloc care se ridică în
Capitală ne face să numărăm men
tal camerele de baie și să le popu
lăm cu produsele noastre.

GIMNASTICA : Campionatele lumii - 
un eveniment sportiv așteptat cu mult interes
în Olanda, la Rotterdam, vor avea 

loc, între 19 și 25 octombrie, campio
natele mondiale de gimnastică spor
tivă. Ce importantă specifică are 
acest eveniment sportiv internatio
nal. așteptat cu foarte mult interes 
Si de amatorii de gimnastică de la 
noi din țară ? Desigur, această a 
XXIV-a ediție a C.M., fiind progra
mată la aproximativ zece luni îna
intea turneului olimpic din 1988, va 
fi ultima probă de măsurare și con
siderare a forțelor pe echipe și in
dividuale din gimnastica mondială. 
Dar. mai mult decît atît. întrecerile 
din Olanda vor decide, în raport de 
clasamente, echipele si sportivii care 
«e vor califica la Jocurile Olimpice. 
Se știe că la turneul olimpic vor 
avea drept de participare, in total. 
' Ite 92 de sportive si sportivi. Prac- 
tc. aceasta înseamnă că. pe baza cla

samentelor de la Rotterdam, vor cîș- 
tiga dreptul de a participa la viitoa
rele J.O. primele 12 echipe, atît la 
feminin, cît si la masculin, plus cîte 
24 de sportive si 24 de sportivi, luați 
individual din formațiile care n-au 
obținut calificarea sau din țările 
care n-au prezentat echipe la acest 
turneu mondial.

Din datele pe care ni le-a pus la 
dispoziție Nicolae Vieru, președinte

LUPTE : Opt concurenți români 
la „Marele premiu F.I.L.A.”

Federația Internațională de lupte 
(F.I.L.A.) organizează la sfirșitul 
acestei luni, la Budapesta, o com
petiție pentru cei mai buni 
sportivi din lume la stilul gre- 
co-roman (pentru fiecare dintre 
cele zeoe categorii de greutate), 
competiție denumită „Marele pre
miu F.I.L.A.". Sînt admiși la aoeastă 
întrecere de elită primii cinci luptă
tori din fiecare categorie, prin adi
ționarea punctelor obținute la ma
rile competiții de categoria „A" din 
1987.

Remarcabil este faptul că. pe 
această bază de calcul, nu mai puțin 
de opt luptători români au drept de 
participare la „Marele premiu", do
vadă a valorii de ansamblu a spor
tivilor noștri la acest stil. Dintre 
aceștia, pe locul I la categoria 100 kg 

rectorul tehnic al Regionalei C.F.R. 
Craiova. Acest lucru a permis eco
nomisirea a 2 956 MWh energie 
electrică și. 150 tone combustibil 
convențional. Totodată, sarcinile de 
plan la zi au fost depășite, iar ac
tivitatea de transport pe calea fe
rată a sporit față de prevederi cu 
30 milioane tone/kilometri/conven- 
ționale. (Nicolae Băbălău).

ZALĂU : Tehnologie nouă, 
produs nou

La întreprinderea de produse 
ceramice din Zalău a fost perfec
tată o nouă tehnologie pentru fa
bricarea cochiliilor din vată mine
rală. produse deosebit de solicita
te la lucrările de izolații termice. 
Prin noua tehnologie se înlocuiesc 
rășinile folosite pînă acum la pro
ducerea cochiliilor cu diferiți 
lianți. De remarcat că tot aici, la 
„Ceramica", au fost realizate în 
întregime utilajele necesare noii 
linii de producere a cochiliilor din 
vată minerală. (Eugen Teglaș).

VASLUI : Simpozion 
științific

La Vaslui a avut loc. timp de 
două zile, simpozionul științific in- 
terjudețean cu tema „Geografia 
Moldovei — potențial natural, 
uman și valorificarea lui superioa
ră". La această însemnată reuniu
ne științifică, organizată de socie
tatea de științe geografice, comi
tetul județean de cultură și educa
ție socialistă și inspectoratul șco
lar județean, au participat cadre 
didactice universitare. cercetători 
științifici, activiști de partid și de 
stat din București, Iași, Cluj-Na- 
poca, Timișoara, Galați. Bacău, Si
biu și din alte localități din țară. 
Comunicările și referatele științi
fice prezentate în plen și pe sec
țiuni au evidențiat potențialul na
tural al teritoriului Moldovei, mu
tațiile demografice și structura di
versă a așezărilor umane, căile de 
utilizare și valorificare a acestora, 
metodele moderne în sprijinul zo
nării și sistematizării teritoriului. 
(Petru Necula).

— E un act de igienă, în primul 
rînd.

— Și nu numai : ca oameni de 
meserie, urmărim în domeniul 
nostru tot ce se realizează pe 
plan mondial și. atit ca struc
tură, cît și în ce privește coloritul, 
facem eforturi să fim competitivi 
și să oferim cumpărătorilor noștri 
posibilitatea de a avea produse cos
metice similare. Și vreau să subli
niez un detaliu : cosmetica noastră 
e o cosmetică ou scop. Adică, ac
tivitatea noastră e subordonată 
sarcinii privind valorificarea bo-

VĂ INFORMAM DESPRE:

Medaliile produselor „Miraj“
gățiilor țării. In această idee 
am realizat produse de patent, a- 
devărate priorități în materie. De 
altfel, prin valorificarea acestor bo
gății ne-am croit drum pe piața 
mondială. Și azi, produsele din 
gama „Gerovital", „Pell-Amar", 
„Bellatrix", „Acantha", și cea mai 
tînără gamă, „Miss Otilia", sînt su
portul nostru de export în Italia, 
Spania, Franța, Turcia, R.F.G., 
R.D.G., Iugoslavia. Australia etc. 
etc. Produse medaliate cu medalii 
de aur la concursuri internaționale. 
E un pas care ne obligă să găsim 
noi forme de pătrundere pe piața 
externă și într-o proporție mult 
mai mare.

Demn de subliniat e faptul că 
specialiști ai „Mirajului", sub în
drumarea directoarei Rozalia Spe
teanu. într-un studiu reoent, de
monstrează si argumentează că. 
de pildă, tradiționalul parfum fran- 

le F.R.G. și vicepreședinte al F.I.G., 
rezultă că la concursul feminin al 
campionatelor mondiale vom avea 
de-a face cu o participare numerică 
record : 32 de echipe reprezentative, 
plus cinci echipe alcătuite din spor
tive din țări care nu au inserts for
mații complete, adică. în total. 210 
concurente 1 La masculin sînt înscri
se 29 echipe, plus patru „individua
le". adică 198 gimnaști. Vom reveni 
cu informații asupra laturii de orga
nizare a campionatelor mondiale, 
deocamdată subliniind faptul că lo
turile naționale ale României își con
tinuă intens pregătirile cu fireasca 
ambiție de a reprezenta cu onoare 
școala noastră de gimnastică. Lotul 
nostru feminin și-a încheiat recent, 
la Augsburg, printr-un meci cu re
prezentativa R.F. Germania, șirul în
trecerilor de verificare (succesiv, cu 
formațiile Italiei. Olandei. Ceho
slovaciei. Elveției), iar, după relată
rile agențiilor internaționale, rezultă 
nu numai că Daniela Silivas continuă 
să colecționeze note de „zece", ci și 
că întregul lot deține o formă foarte 
bună. Să notăm, de asemenea, că și 
lotul masculin a încheiat seria de 
verificări cu formațiile Italiei. Spa
niei. Suediei și Ungariei. înregistrînd 
rezultate bune.

se clasifică Vasile Andrei (Steaua), 
considerat printre favoriti la cucerirea 
trofeului. Ceilalți luptători români 
sînt : Mihai Cișmas (Steaua — cat. 
52 kg), Gheorghe Savu (Dinamo — 
62), Petre Cărare (Dinamo — 63), 
Iulian Mavlea (Dinamo — 74). Sorin 
Herțea (Dinamo — 82), Ilie Matei 
(C.S.M. Suceava — 90) și Ion Gri- 
goraș (Dinamo — 130).

„Marele premiu" va fi un bun pri
lej pentru luptătorii noștri să-și ve
rifice forțele și să-și completeze ex
periența. la înalt nivel de competiție, 
în vederea turneului olimpic.

Informăm că întrecerile pentru 
„Marele premiu" la stilul liber vor 
avea loc la începutul anului 1988. la 
ele avind drept de participare si trei 
luptători români.

COVASNA : Noi locuințe 
și unități comerciale

în orașul Covasna, în ultima 
vreme au fost date in folosință noi 
locuințe și spații comerciale. Ast
fel, în apropierea fabricii de pre
lucrare a lemnului, intr-un bloc 
modern, cu 80 de garsoniere, s-au 
mutat tineri muncitori și tehni
cieni de la această fabrică. O nouă 
clădire — cu o frumoasă arhitec
tonică — a fost terminată zilele 
trecute pe str. Libertății 24. De la 
tovarășa Melinda Deac, secretară 
a comitetului executiv al consiliu
lui popular orășenesc, aflăm că 
apartamentele respective au fost 
repartizate unor familii de oameni 
ai muncii de la I.F.E.T., F.P.L.,
cooperativa „Constructorul", spita
lul balnear, liceul industrial etc. 
La parterul noului bloc se vor 
deschide „Casa cărții", un magazin 
de sticlărie, agenția de voiaj 
C.F.R. Concomitent cu finisarea 
spatiilor pentru aceste unități, 
constructorii din Brigada 1 de la 
I.A.C.M. — Sf. Gheorghe (șef de 
brigadă — ing. Z. Boer ; maistru 
— Șt. Covaci) au început lucrările 
de șantier la un nou obiectiv so
cial-edili tar : blocul de pe. str. 
Gării 3, cu 58 de apartamente și 
spații comerciale, (I. Dumitriu)

SATU MARE : Se extinde 
suprafața de sere și solarii

în comuna Acîș a fost pusă în 
funcțiune, în cadrul întreprinderii 
județene de legume și fructe, o 
nouă și modernă seră cu o supra
față de 6 hectare, alături de care 
s-au amenajat și 3 hectare de so
larii. în această perioadă, aici se 
recoltează primele cantități de le
gume. obținîndu-se producții ridi
cate de tomate (62 tone la hectar), 
castraveți etc. în conformitate cu 
programul județean în domeniul 
horticulturii, amenajarea de noi 
spații similare pentru cultura pro
tejată a legumelor va continua în 
asociațiile de profil din Satu Mare, 
Apa și Culciu, unde urmează să se 
construiască noi sere însumînd 13 
hectare. (Octav Grumeza).

țuzesc „Yves St, Laurent" cores
punde cu „Lied 33“ și „Bolero", 
că arhicăutatul „Miss Dior“ cu 
„Cristal", iar vestitul „Chanel" 
cu „Eva 1 001" și „Miss Otilia", 
discretul „Lancome" cu „Jubileu" 
etc. etc. Comparand mirosurile, ai 
senzația unor surse similare. Sînt 
de fapt coincidente rezultate din 
valorificarea superioară a plantelor 
țării, a bogățiilor din floră și, fi
rește, a strădaniilor conjugate ale 
cercetătorilor. In paranteză fie 
spus. în fața a două flacoane neeti
chetate cu „Chanel" și „Miss Oti-

11a". diferențierea mirosurilor ne-a 
fost imposibilă.

De altfel, conducerea întreprin
derii „Miraj" intenționează ca a- 
ceste studii comparatiste. să fie 
puse, într-un viitor apropiat, la în- 
demina tuturor unităților de par
fumerie pentru a putea fi consul
tate de cumpărători.

— După cite știm, în unele țări, 
produsele cosmetice și de parfu
merie sînt grupate pe vîrste, ne 
deprinderi, știindu-se, după cum 
afirmați, că aceste produse nu sînt 
un moft, ci o necesitate.

— Intr-adevăr ! Dar și produsele 
noastre sînt astfel realizate încît 
ar putea fi supuse unor prezentări 
certe ca, de pildă, produse pentru 
școli, pentru cluburi, pentru femei, 
pentru bărbați etc., etc.

Ni se Dare o idee demnă de 
retinut. Nu numai pentru o mai 
sigură vandabilitate, ci, în primul

TIR: întrecerile 
mondiale la armele 
cu aer comprimat

Aproape concomitent cu întreceri
le mondiale de gimnastică se vor 
desfășura campionatele lumii la 
probele de tir cu aer comprimat, pro
gramate la Budapesta (22—25 octom
brie). Acestea angrenează la prepa
rative asidue alti sportivi și sportive 
din lotul reprezentativ român, fiind
că si campionatele mondiale de tir 
despre care vorbim dețin același rol 
important de a califica un număr de 
concurenți pentru turneul olimpic. 
Este evident faptul că în arena mon
dială tirul sportiv cu armele cu aer 
comprimat cîștigă tot mai mult teren, 
iar federația română de specialitate 
se înscrie ferm în acest curs evolu
tiv. stimulînd constant selecția șl 
pregătirea trăgătorilor noștri. Astfel, 
din cele cinci probe ale apropiatelor 
campionate mondiale, reprezentante
le și reprezentanții României sînt 
înscriși la patru (exceptînd proba 
masculină de mistreț alergător), 
urmărind cucerirea unor medalii pe 
echipe și la individual. însă, mai ales, 
cîștigarea dreptului de participare la 
viitorul turneu olimpic (drept ce se 
dobîndeste numai individual).

Iată numele componenților lotului 
nostru : pistol (masculin) — Liviu 
Stan (Steaua), Sorin Babii (Steaua), 
Petru Ilie (Olimpia) ; pistol (femi
nin) — Anișoara Matei (Olimpia), 
Elena Taciuc (Steaua). Elena Ene 
(Dinamo) : pușcă (masculin) — Ion 
Joldca. Eugen Antonescu șl Ionel 
Necșulescu (toți r — Dinamo) ; pușcă 
(feminin) — Aurora Ștefan (Olimpia 
București).

Să observăm că, în ideea generală 
de promovare a armelor cu aer com
primat. în același timp cu întrecerile 
seniorilor, va avea loc și „Cupa 
mondială" destinată juniorilor (vîrs- 
ta de juniorat la tir — pînă la 21 
ani inclusiv). Federația noastră a 
înscris la această „Cupă" patru din
tre cei mai talentati tineri — Cătă
lin Ciobanu (Steaua). Maria Ciobanu 
(C.S.U. Brașov). Daniela Dumitrașcu 
(C.T. Alexandria) și Ileana Szin 
(U.T. Arad). Să le urăm și acestora 
un debut mondial de bun augur.

Cu prilejul celei . de-a 38-a ani
versări a întemeierii Republicii De
mocrate Germane, ambasadorul aces
tei țări la București, Herbert 
Plaschke, a oferit, miercuri, o re
cepție.

Au luat parte tovarășii Gheorghe 
Oprea, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., prim 
viceprim-ministru al guvernului. Ion 
Coman, membru al Comitetului Poli
tic Executiv, secretar al C.C. al

Cronica zilei
Cu prilejuT Zilei forțelor armate 

ale Republicii Arabe Egipt, atașatul 
apărării al acestei țări la București, 
colonel Sayed Abdel Fattah Ahmed 
El-Attal, a oferit, miercuri, o re
cepție.

Au participat reprezentanți ai Mi
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vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul cuprins între 8 octomorie, 
ora 20 — 11 octombrie, ora 20. în țară : 
Vremea va fi predominant frumoasă, 
cu cerul variabil, exceptînd regiunile 
din vestul, centrul și nordul țării, unde 
vremea va fi schimbătoare. Cerul va 
fi temporar noros și pe alocuri va 
ploua. Vîntul va sufla slab pînă la 
moderat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 6 și 16 grade, mai scă
zute în depresiuni, iar cele maxime 
între 18 și 26 de grade. Pe alocuri cea
ță slabă. La București : Vremea va fi 
predominant frumoasă, cu cerul varia
bil. Vîntul, în general slab. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 6 
și 9 grade, iar cele maxime între 24 
și 26 de grade.

rînd, pentru ca publicul cumpără
tor să cunoască detaliile acestor 
grupe de produse care le sînt des
tinat^. O mențiune : din punct de 
vedere al dotării, întreprinderea, 
după cum ne confirmă interlocu
toarea noastră, bazîndu-se pe nu
meroase schimburi de experiență 
cu firme de tradiție din străinăta
te, e Ia nivel competitiv atit în ce 
privește tehnologia, cît și controlul 
calitativ, Asta pe de o parte. Pe 
de alta, în colaborare cu institute 
de cercetare ca ICECHIM, ICCT, 
cu institute de învățămînt superior, 
ca Facultatea de medicină — Bucu
rești — catedra de biofizică. Fa
cultatea de chimie — Institutul Po
litehnic, specialiștii „Mirajului" au 
soluționat problema realizării in 
țară a unor materii prime, aduse 
cîndva din import, cît și tehnici 
de demonstrare a efectelor pro
duselor cosmetice prin utilizare. La 
ora actuală. „Mirajul" realizează 
gama de produse „Miss Otilia" în 
care substanța activă este un com
plex pe baze naturale foarte com
patibil cu pielea și care ajută la 
hidratare, emoliere și regenerare.

— La ora actuală, oe preocupări 
animă specialiștii întreprinderii ?

— In primul rînd. realizarea unor 
produse de parfumerie destinate 
toaletei masculine, apoi a unor 
produse speciale destinate cabine
telor cosmetice. frizeriilor și, 
neapărat, îngrijirilor de acasă. Deo
camdată toate se înscriu la capito
lul surprize !

Dacă deschideți dicționarul lim
bii române la cuvîntul „miraj", 
veți vedea că mai înseamnă atrac
ție irezistibilă. Produsele „Miraj", 
am spune, dincolo de acest epitet 
acreditat de dicționar, mai au în 
ele pădurile și florile țării, subli
mate in eteruri. rare. Și asta spune 
mult.

Marta CUIBUȘ
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BOX : La Palatul sporturilor și culturii 
- galele finale ale campionatelor naționale

Galele finale ale campionatelor na
ționale, atît de mult așteptate de 
amatorii de box, vor avea loc intre 
12 și 18 octombrie la Palatul spor
turilor și culturii din Capitală. Luni, 
12 octombrie, de la ora 18 este pro
gramată reuniunea inaugurală. Marți 
și miercuri se vor desfășura cîte 
două gale (orele 16 și 18.30), joi și 
vineri sînt programate semifinalele, 
de la ora 18, iar duminică diminea
ța, de la ora 10, gala finalelor la 
cele 12 categorii.

FOTBAL : In meci amical, România - Grecia 2-2
Meciul amical România — Grecia 

s-a încheiat cu scorul 2—2 (0—1), 
prin punctele marcate, în ordine, de 
Anastopoulos (min. 31), Xantopoulos 
(67), Țîrlea (73) și Boloni (77).

Sigur, a fost o partidă amicală, dar 
al cărei principal scop, mărturisit 
public de ambele echipe, era acela 
de a verifica formații și jucători, în 
vederea meciurilor oficiale din cam
pionatul european interțări. Este 
posibil ca echipa oaspete să fi tras 
destule foloase ieri, pentru că în ge
neral s-a apărat și a contraatacat cu 
eficiență, astfel cum probabil va pro
ceda și la 14 octombrie, la Budapesta, 
In meciul oficial Ungaria — Grecia.

Nu același lucru se poate spune și 
despre formația noastră, care a jucat 
în atac pe un front larg, cu partici
parea majorității echipierilor, inclu
siv a fundașului „liber", ceea ce 
presupunem că n-ar fi tocmai indi
cat la viitoarele întîlniri oficiale pe 
terenurile străine. Dar nu aceasta 
este in primul rînd criticabil cu pri
vire la jocul practicat ieri de echipa 
noastră reprezentativă. Deși a reușit 
să egaleze printr-un mare efort de 
voință, după ce fusese condusă cu 
2—0 (!), ea nu ni s-a părut în ge
neral suficient de mobilizată pentru 
acest important meci de verificare a 
potențialului său, de fapt ultima 
probă la nivel interțări pentru parti
da de la Tirana, din 28 octombrie. 

P.C.R., Marin Ivașcu, vicepreședinte 
al Marii Adunări Naționale, adjuncți 
de șefi de secție la C.C. al P.C.R., 
miniștri, reprezentanți ai conâuce- 
rilor unor instituții centrale, orga
nizații de masă și obștești, generali 
și ofițeri, oameni de știință, artă și 
cultură, ziariști.

Au participat șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră.

(Agerpres)

nisterului Apărării Naționale. Minis
terului Afacerilor Externe, generali 
și ofițeri, alte persoane oficiale.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră 
și atașați militari.

(Agerpres)

Concurs de afișe 
cu tema „Avantajele 

economisirii la C.E.C.“
Casa de Economii și Consemna- 

țiuni a Republicii Socialiste Româ
nia, în colaborare cu Uniunea ar
tiștilor plastici, organizează, cu pri
lejul „Săptămînii economiei 1987“, 
cea de-a XlX-a ediție a concursu
lui de afișe cu tema : „Avantajele 
economisirii la C.E.C.", in scopul 
stimulării creației grafice pe tema 
economiei și pentru realizarea 
unor afișe de popularizare a ideii 
și avantajelor economisirii la C.E.C. 
cit mai sugestive.

Concursul este deschis tuturor 
participanților, membri sau ne
membri ai U.A.P.

Lucrările pentru concurs se vor 
prezenta în formatul 70 X 100 cm, 
numai cașerate, și vor fi astfel rea
lizate încît să permită tipărirea lor 
în maximum șase culori.

Pentru cele mai bune afișe, Casa 
de Economii și Consemnațiuni 
acordă următoarele premii :

— Premiul I : un libret de eco
nomii cu dobîndă, cu o depunere 
de 5 000 de lei ;

— Premiul II : un libret de eco
nomii cu dobîndă, cu o depunere 
de 3 500 de lei ;

— Premiul III: un libret de eco
nomii cu dobîndă, cu o depunere 
de 2 000 de lei ;

— Două mențiuni constînd în 
librete de economii cu dobîndă, cu 
o depunere de 1 500 lei fiecare.

In vederea acordării premiilor, 
afișele vor fi selecționate de către 
un juriu format din reprezentanți 
ai Uniunii artiștilor plastici și ai 
Casei de Economii și Consemna
țiuni. Casa de Economii și Consem
națiuni își rezervă dreptul de a 
tipări unele dintre afișele premiate.

Pentru lucrările prezentate la 
concurs, pe care le va achiziționa 
Casa de Economii și Consemna
țiuni, se vor plăti drepturile legale 
de autor.

Afișele pentru concurs se vor ex
pedia pînă la data de 15 octombrie 
a.c. (data poștei) pe adresa : Casa 
de Economii și Consemnațiuni. Ser
viciul economii, București, Calea 
Victoriei nr. 13. Afișele se vor 
preda împreună cu un plic închis 
pe care se va menționa același 
moto. înscris și pe spatele afișului, 
în plic se va introduce o coală de 
hîrtie pe care se va menționa, de 
asemenea, motoul înscris pe spa
tele afișului, precum și numele, 
prenumele și adresa exactă a 
autorului.

Casa de Economii și Consemna
țiuni va organiza cu prilejul „Săp
tămînii economiei" — 25—31 oc
tombrie 1987 — o expoziție în care 
vor fi prezentate afișele selecțio
nate de juriul concursului.

Afișele care nu au fost selecțio
nate pentru expoziție pot fi ridi
cate de autori de la Centrala 
C.E.C. în maximum 15 zile de la 
deschiderea expoziției.

Afișele prezentate în cadrul ex
poziției pot fi ridicate în maximum 
10 zile de la închiderea acesteia.

Lucrările neridicate în limitele 
acestor termene nu vor fi păstrate.

Informații suplimentare privind 
organizarea concursului pot fi soli
citate la telefonul 13 38 14/185—181.

Conform rezultatelor din etapele 
de calificare, la fiecare categorie de 
greutate se vor întrece cîte opt pu- 
giliști. Excepții : la categoria super- 
grea (plus 91 kg) sînt calificați numai 
șapte boxeri, în timp ce la categoria 
semigrea (81 kg), boxerul Vasile 
Damian (Farul), admis ca al noulea 
concurent, va susține o întîlnire pre
liminară.

Biletele se pun in vînzare de as
tăzi.

Jucătorii, chiar dintre cei mai va
loroși, au tratat cu ușurință com
binațiile și pasele. în special mijloca
șii, dînd impresia că le lipsește mo
tivația deosebită pentru reușita aces
tei probe. Ca exemplu de seriozitate 
pentru întreaga partidă să desprin
dem, totuși, comportarea constant 
bună a căpitanului echipei — Boloni. 
Este de datoria jucătorilor selecțio
nați, inclusiv a acelora care ieri n-au 
fost disponibili, să se pregătească 
serios, cu toată răspunderea, pentru 
îndeplinirea obiectivului competițio- 
nal ce stă in fața echipei naționale 
a României, calificarea la turneul 
final al campionatului european.

Rapid - F.C. Argeș 2-1
într-un meci contînd pentru etapa 

a Vil-a, echipa Rapid București a 
obținut prima victorie din acest cam
pionat, întrecind cu scorul de 2—1 
(1—0) pe F. C. Argeș Pitești. Pentru 
gazde au marcat Damaschin II (min. 
24), Țirâ (min. 47), golul oaspeților 
fiind înscris de Ignat (min. 87, din 
lovitură de Ia 11 m). Rapid, cu 5 
puncte, ocupă acum locul 14 în cla
sament, iar F. C, Argeș locul 9.

Rubrică de
Valeriu MIRONESCU

DIN VIATA PARTIDELOR COMUNISTE SI MUNCITOREȘTI’ 1 »

P. c. italian.- „obiective 
imediate și de perspectivă"

lntr-un articol publicat in ziarul „L’Unită", Alessandro Nalta, secre
tar general al P.C. Italian, prezintă aprecierile conducerii P.C.I, față de 
rezultatele înregistrate in cadrul ultimelor alegeri generale, precum și 
obiectivele imediate și de perspectivă ale activității partidului. Redăm mai 
jos extrase din articol.

„A trecut o perioadă de timp su
ficientă de la alegerile anticipate și 
ne-am propus să facem un prim 
bilanț al rezultatelor. în primul 
rînd, în cadrul plenarei C.C. și al 
reuniunilor pe secții, al organisme
lor provinciale și regionale, s-a ma
nifestat în mod ferm următoarea 
convingere : atît votul, cît și proble
mele pe care le ridică în fața parti
dului nostru rezultatele lui, nu numai 
că nu contrazic, ci confirmă și întă
resc opțiunea făcută în cadrul Con
gresului nostru de la Florența. Nu 
trebuie să ne schimbăm orientarea 
față de aceea trasată în urmă cu un 
an. Eșecul pe care l-am înregistrat 
nu s-a datorat faptului că ne-am 
propus să fim un partid renovator 
modern, un partid care se identifică 
cu problemele revoluției tehnolo
gice, ale înnoirilor sociale, culturale, 
ale reorganizării puterii, un partid 
care luptă nu numai pentru a apăra 
interesele și condițiile materiale ale 
oamenilor muncii și ale categoriilor 
celor mai defavorizate ale societății, 
ci pentru a afirma o alternativă în 
conceperea și în orientarea dezvoltă
rii, în ierarhizarea necesităților și 
valorilor pentru o alternativă de 
guvernare.

De la această orientare stabilită la 
Congresul de la Florența nu vrem și 
nu trebuie să ne îndepărtăm.

în prezent ne este mult mai lim
pede un alt aspect : la Florența am 
stabilit o cale, nu am atins o țintă. 
Dacă se confirmă că opțiunile 
fundamentale la care ne-am oprit 
sînt importante și juste, ne așteaptă 
o activitate extrem de susținută pen
tru a le face eficiente.

O parte, poate cea mai importan
tă și angajantă, a acestei activități 
constă în definirea programului, a 
trăsăturilor fundamentale și deta
lierea lui concretă. Pentru a accelera 
punerea la punct a programului, am 
adoptat măsuri politice și organiza
torice importante, care iau în consi
derare și dificultățile și rămînerile 
în urmă înregistrate în acest dome
niu.

în legătură cu obiectivele politice 
imediate și mai îndepărtate, am por
nit de la recunoașterea evidentă a 
obstacolelor pe care le-a întîmpinat, 
chiar și în momentul votului, 
proiectul nostru de alternativă de
mocratică. Ar fi fost, și ar fi. lipsit 
de sens să escamotăm aceste obsta
cole, care se manifestă îndeosebi în 
dezbinarea forțelor de stînga și în
tr-o accentuată dispersare a forțelor 
progresiste.

Dar rezultatul scrutinului putea 
ridica, și într-o anumită măsură a 
și reușit s-o facă, o întrebare de 
fond : trebuie, oare, să se mai con
sidere viabil și realist proiectul unei

BULETIN RUTIER
Iniormații de la Inspectoratul General al Miliției — 

Direcția circulație
Comportamentul la volan

Temperaturile în scădere și frec
venta unor porțiuni de carosabil 
umed prefigurează condițiile de 
deplasare specifice sezonului reoe. 
Acomodarea cu stilul de conducere 
adecvat acestora trebuie să se afle 
în atenția fiecărui automobilist, care 
să dea dovadă de o atenție sporită 
în executarea comenzilor autovehi
culului. în utilizarea frînei de motor, 
folosirea unor trepte inferioare de 
viteză, abordarea prudentă a viraje
lor și depășirilor. Unii automobi
list! realizează abia după producerea 
accidentului modul în care acesta ar 
fi putut fi evitat, felul in care ar fi 
trebuit să circule în acele împreju
rări. Asemenea reflecții sînt, însă, 
cel mai adesea tardive.

Se atrage atenția automobiliștilor 
ca. mai ales în primele minute de 
conducere, să manifeste prudență 
sporită. Practica dăunătoare a unor 
automobilist! care. în zonele cu trafic 
intens depășesc neiustificat mai 
multe autovehicule oprite la inter
secții. care încalcă spațiul liniilor de 
tramvai pentru a depăși coloana de 
mașini ori pătrund pe celălalt sens 
de mers, trebuie combătută cu fer
mitate, ca fiind sursă potențială de 
producere a unor evenimente rutiere.

Starea tehnica 
a autovehiculelor

Prezențe cotidiene în rîndul con
ducătorilor de autovehicule, șoferii 
profesioniști trebuie să fie exemple 
de conduită preventivă, ei benefi
ciind de o continuă pregătire și în
drumare sub toate aspectele. Factorii 
de răspundere din unitățile dețină
toare de parc auto sînt datori să 
vegheze în permanentă asupra in
struirii șoferilor din subordine în ce 
privește maniera de conducere ce se 
cere adoptată în toate împrejurările.

teatre
• Teatrul National (14 71 71, sala ma
re) : Caligula — 18 ; (sala Amfitea
tru) : Campionul — 18 ; (sala Ate
lier) : Cartea lui lovită — 18
• Filarmonica ,.George Enescu" 
(15 68 75, sala Studio) : „Panoramic 
XX“. Trio „Contraste" — 17,30 ; (A- 
teneul Român) : Concert simfonic. 
Dirijor : Modest Cichirdan. Solist : 
Mihai Ungureanu — 19
9 Opera Română (13 18 57) : Capodo
pere simfonice în viziuni coregrafi
ce — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48, bd. N. 
Bălcescu 2) : Parada melodiilor — 
18,30
• Teatrul „Lucia Sturdză Bulandra**  
(sala Grădina Icoanei, 11 95 44) : 
Cîntec despre mine însumi — 19
• Teatrul Mic (14 70 81) : O femeie 
drăguță cu o floare și ferestre spre 
nord — 18,30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) î

• Moromeții : VICTORIA (16 28 79)
— 9; 12; 16; 19, GLORIA (47 46 75) — 
9; 12,15; 16; 19. FLAMURA (85 77 12)
— 9: 12; 16: 19
• Vine ci fratele meu — 9; 11; 13; 15, 
Pe malul sting ai Dunării albastre — 
17,15; 19.30: TIMPURI NOI (15 6110)
• Colierul de turcoaze : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 17; 19
• Anotimpul iubirii — 17,30; 19,15,
Medalion John Wayne — 9.45; 11.30; 
13,30; 15.30: STUDIO (59 53 15)
• Secretul lui Bachus : COTROCENI 
(49 48 48) — 15; 17,15; 19,30
• Trandafirul galben : POPULAR 
(35 15 17) - 15; 17: 19
• Nea Mărin, miliardar : COSMOS 
(27 54 95) — 9: 11 ; 13: 15.15: 17.30: 19.45
• Pădurea de fagi : MUNCA (21 50 97)
— 19
• A doua variantă : PROGRESUL 
(23 94 10) — 15: 17: 19
f» Mari regizori, mari actori : SCALA 
(11 03 72) — 9: 11.15; 15.30: 18: 20.15
4» Program special pentru copii si 
tineret : DOINA (16 35 38) — 9; 11; 13; 
15; 17: 19
9 Pădurea de mesteceni : UNIO* *t 
(13 49 04) — 9; 11,15: 13.30: 15.45: 18: 20
• Iartă-mă : DRUMUL SĂRII
(31 28 13) — 15: 18.15
• Răscoala din Timok : VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17.15: 19,30
• Iartă-mă î 9; 11.15; 13,30, Song 
Song nu renunță ; MIORIȚA (14 27 14)
— 9; 11,15: 13,30: 15.45: 18: 20
• Jandarmul și jandarmerițele : PA
TRIA (11 86 25) — 10

Pentru ce am murit — 19
• Teatrul de comedie (16 64 60) :
Preșul — 19
• Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03, 
sala Magheru) : Scapino — 18 ; (sala 
Studio) : Iva-Diva — 18,30
O Teatrul Giulești (sala Majestic. 
14 72 34) : Regina balului — 19
• Teatrul satiric-muzical ,.C. Tăna- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Mi se pare 
că mă-nsor — 19
• Ansamblul artistic „Rapsodia Ro
mână" (13 13 00) : Pe-un picior de 
plai — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Un tînăr printre alții — 9 ; Mary 
Poppins — 18
• Circul București (10 41 95) ; „A so
sit circul — 19
• Teatrul „Țăndărică" (sala Victo
ria, 15 23 77) : Mănușa — 15 ; (sala 

alternative democratice sprijinite de 
alianța majoritară a forțelor de 
stînga și progresiste ?. Am discutat 
deschis această problemă și a reieșit 
un răspuns pozitiv, nu unanim, dar 
fără echivoc, astfel încît la ultima 
sa plenară Comitetul Central a 
putut-o defini fără greutate, apro- 
bînd-o cu o amplă majoritate.

Alianța forțelor de stînga și pro
gresiste pentru alternativa de gu
vernare rămine obiectivul nostru 
fundamental. Am fost foarte cate
gorici cînd am susținut că situa
ția politică după alegerile din iunie 
nu este o situație închisă, blocată, ci 
deschisă. Și am precizat, pentru a 
nu da naștere altor neînțelegeri și 
iluzii, că, dacă considerăm deschisă 
această situație, nu înseamnă că ne 
așteptăm la evoluții pozitive sigure 
și automate.

Noul guvern nu este sprijinit de 
o «majoritate politică», adică parti
dele care fac parte din acest guvern 
au obiective și finalități discordante 
sau de-a dreptul opuse. Opțiunile 
amînate în anii trecuți, sacrificate 
pe altarul unei stabilități și capaci
tăți de guvernare ca scop în sine 
(Mezzogiorno, locuri de muncă, re
forma statului și a serviciilor funda
mentale pe care ea trebuie să le 
furnizeze cetățenilor) — au rămas- 
toate fără răspuns. Opoziția noastră 
este așadar categorică și va fi ftrmă 
atît în Parlament, cît și în țară. Vom 
analiza lucrurile, faptele și vom 
căuta orice posibilă convergență 
programatică cu forțele de stînga și 
progresiste pentru găsirea unor so
luții pozitive concrete și pentru a 
duce la îndeplinire proiectul nostru 
politic de alternativă.

Așadar, nu numai în perspectivele 
pe termen mai lung, dar și în pre
zent, conștienți de toate dificultățile, 
vrem să promovăm în rîndul forțe
lor de. stînga o acțiune îndreptată 
spre unitate. Odată clarificată și 
fixată opțiunea noastră de fond în 
ce privește alternativa democratică, 
nu trebuie să mai avem nici o ezi
tare în desfășurarea inițiativei. 
Acestea sînt obiectivele esențiale pe 
care le-am Stabilit în activitatea 
noastră din ultima lună pentru a 
porni la acțiune cu clarviziune și 
hotărîre.

Acesta e bilanțul muncii desfășu
rate în ultimul timp. O muncă inten
să, un bilanț util. Toate discuțiile 
noastre s-au desfășurat cu o largă 
participare și cu o libertate deplină, 
absolută. Elaborarea, dezbaterea po
litică și programatică vor continua : 
dar acum este momentul celei mai 
puternice angajări a tuturor în jurul 
obiectivelor fixate" — se arată in 
încheierea articolului.

Nu mai puțin importantă acum, cînd 
intrăm în sezonul reoe. este verifi
carea și menținerea autovehiculelor 
într-o perfectă stare tehnică. înain
tea fiecărei curse, mașinile trebuie 
verificate amănunțit, fără a se scăpa 
din vedere nici o defecțiune care 
s-ar putea ivi pe parcurs și care, 
trecută cu vederea, ar putea genera 
accidente.

Alcoolul — interzis nu numai 
pentru șoferi

Prin efectele sale nocive asupra 
organismului, alcoolul rămîne un 
inamic primejdios pentru toti parti- 
cipantii la trafic, fie ei șoferi, bici- 
cliști, ori pietoni. Deși, ca urmare a 
măsurilor de prevenire întreprinse, 
numărul de accidente datorate 
alcoolului s-a redus simțitor, se mai 
semnalează evenimente rutiere nedo
rite. mai ales jn această perioadă a 
anului, cind un pahar de tulburel 
constituie pentru multi o tentație.

Deoarece efectele alcoolului se re
simt multe ore de la consumarea lui, 
se recomandă conducătorilor auto ca. 
în cazul în care seara au consumat 
alcool în cantitate mai mare, să nu 
uroe la volan în zorii zilei.

ADMINISTRAȚIA DE STAT 
LOTO—PRONOSPORT 

INFORMEAZĂ :
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 7 OCTOMBRIE 1987

Extragerea I : 44 24 27 10 8 42
Extragerea a Il-a : 12 17 26 2 38 33 
FOND TOTAL DE ClȘTIGURI : 

555 860 lei din care 53 747 lei report 
la categoria 1.

Cosmonauților, 11 12 04) : Cartea cu 
jucării — io ; (Ecran-club) : Poveste 
despre marionetă — 13 ; 15

cinema
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O vie expresie a dezvoltării relațiilor 
de prietenie și colaborare dintre 

România și Bulgaria
Vizita oficială de prietenie a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar 

general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, impreunâ cu tovarășa Elena Ceaușescu, in Bulgaria, este sa
lutată cu vie satisfacție de opinia publică din țara vecină și prietenă, 
face obiectul unei ample informări in toate ziarele centrale apărute, 
miercuri, 7 octombrie, in capitala bulgară.

„Dacă popoarele noastre apre
ciază cu justificată mindrie că re
lațiile dintre Republica Populară 
Bulgaria și Republica Socialistă 
România sint intr-adevăr la un ni
vel foarte ridicat, aceasta se dato- 
rește in primul rind conducători
lor noștri — declara tovarășul 
ATANAS DIMITROV, vicepre
ședinte al Adunării Populare a 
R. P. Bulgaria. Intilnirile tradițio
nale care au avut loc, legăturile 
prietenești dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov 
s-au reflectat stimulativ în colabo
rarea noastră multilaterală. Fapt 
este că, de la o zi la alta, de la 
an la an, relațiile bilaterale se 
întăresc și se lărgesc in toate 
domeniile.

Pentru noi, bulgarii, intilnirile de 
lucru prietenești, sistematice, din
tre conducătorii noștri de partid și 
de stat constituie factorul princi
pal, hotăritor, al dezvoltării relați
ilor de colaborare bilaterală. Fie
care intîlnire s-a înscris ca o etapa 
de mare însemnătate pentru întă
rirea viitoare a conlucrării noastre. 
Sîntem convinși că și actuala vizită 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, in Bulgaria, va contri
bui la dezvoltarea și mai puternică 
a relațiilor dintre țările noastre pe 
plan politic, economic și cultural.

Cu această încredere, poporul 
nostru salută pe scumpii săi oas
peți români și va urmări cu deose
bit interes vizita și convorbirile 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Todor Jivkov".

în articolele de bun venit, 
însoțite de portretul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, ziarele prezintă 
pe larg date biografice, evocă 
bogata activitate desfășurată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu in 
fruntea partidului și statului 
nostru.

Sint inserate, de asemenea, co
mentarii ce pun în evidență în
semnătatea noii întîlniri la nivel 
înalt româno-bulgare pentru dez
voltarea, pe multiple planuri, a 
colaborării dintre cele două parti
de, țări și popoare.

Sub titlul „Dezvoltare ascen
dentă", principalul cotidian „RA- 
BOTNICESKO DELO" subliniază : 
întîlnirea româno-bulgară la cel 
mai înalt nivel, care începe astăzi, 
va concentra atenția opiniei publi
ce din cele două țări socialiste fră
țești asupra celor mai actuale pro-*  
bleme ale colaborării noastre bi
laterale, ale vieții internaționale. 
Determinantă pentru relațiile ro
mâno-bulgare este dezvoltarea

LA VARȘOVIA a avut loc ședința 
Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P. 
După cum transmite agenția P.A.P., 
au fost analizate măsuri pentru bu
nul mers al activității în domeniul 
economiei naționale, precum și pro
bleme legate de democratizarea 
continuă a vieții sociale, conform 
hotărîrilor Congresului al X-lea al 
partidului. Totodată, a fost subli
niată importanta întăririi disciplinei 
sociale și de stat.

CONVORBIRI SOVIETO—FIN
LANDEZE. La Moscova au avut loc 
convorbiri între Mihail Gorbaciov. 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
și președintele Finlandei, Mauno 
Koivisto. După cum relatează agen
ția T.A.S.S., au fost abordate în
deosebi probleme ale relațiilor 
bilaterale. Totodată, au fost discu
tate aspecte ale actualității interna?- 
ționale, în special probleme privind 
pacea și dezarmarea. De aseme
nea, au fost semnate protocolul cu 
privire la prelungirea pînă în anul 
2000 a valabilității Programului pe 
termen lung de dezvoltare si adîn- 
cire a colaborării economice, co
merciale, industriale și tehnico-ști
ințifice bilaterale, alte înțelegeri.

PRIMIRE. Președintele S.U.A., 
Ronald Reagan, a primit, miercuri, 
la Washington pe V. P. Nikonov, 
membru al Biroului Politic, secre
tar al C.C. al P.C.U.S.. care se află 
în S.U.A. în fruntea unei delegații 
a Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
După cum relatează agenția 
T.A.S.S., în cadrul convorbirii au 
fost abordate probleme referitoare 
la stadiul si perspectivele dezvol
tării relațiilor economice si comer
ciale .dintre U.R.S.S. și S.U.A., crea
rea de întreprinderi mixte, cola
borarea tehnico-științifică. Oaspe
tele a avut, de asemenea, o întîl- 
nire cu George 
de stat al S.U.A.

COMUNICAT.

Imitetului pentru
nică a patriei relevă într-un comu
nicat, citind un raport al Ministe- 

Irului Apărării al S.U.A., întărirea 
forțelor americane in Coreea de 
Sud, care. în ultimii doi ani. au 
fost reorganizate și dotate cu echi- 

Ipamente de ultimul tip. informea
ză agenția A.C.T.C. După ce evocă 
ultima inițiativă de pace a R.P.D. L Coreene, lăsată fără răspuns pozi
tiv de Statele Unite, comunicatul

Revista 
presei bulgare

lor ascendentă pe baza Trata
tului de prieteni^, colaborare și 
asistență mutuală din anul 1970. 
Se poate constata cu satisfacție că 
măsurile concrete care se trasează 
la intilnirile conducătorilor noștri 
se îndeplinesc cu succes. Frecven
tele consultări bilaterale au deve
nit o practică eficientă, perma
nentă.

La rîndul său, cotidianul „OTE- 
CESTVEN FRONT", organul Con
siliului Național al Frontului Pa
triei, scrie : Vizita oficială de 
prietenie a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, care începe, as
tăzi, în țara noastră, la invitația 
tovarășului Todor Jivkov, secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Bulgaria, este o 
nouă manifestare a dezvoltării ra
porturilor dintre cele două țări fră
țești. Intilnirile și convorbirile ce 
vor avea loc pe pămîntul bulgar 
vor consolida și îmbogăți relațiile 
bilaterale, ceea ce corespunde in
tereselor vitale ale popoarelor ro
mân și bulgar.

De la an la an — subliniază, în

continuare, ziarul — se lărgesc și 
extind colaborarea economică și 
tehnico-științifică, cooperarea și 
specializarea în producție, în spiri
tul Programului pe termen lung 
pînă în anul 1990, iar în unele do
menii pînă în anul 2000.

„ZEMEDELSKO ZNAME", orga
nul Uniunii Populare Agrariene 
Bulgare, sub titlul „Prietenie și 
conlucrare", scrie : Vizita va re
afirma cu toată puterea rolul ho- 
tărîtor și eficiența contactelor per
sonale dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Todor Jivkov, al întîlnirilor și con
vorbirilor lor tradiționale pentru 
dezvoltarea pe o linie ascendentă a 
prieteniei româno-bulgare. Opinia 
noastră publică întîmpină pe dragii 
oaspeți români cu tradiționala 
urare „Bine ați venit" și încre
derea că noul dialog la cel mai 
înalt nivel va da noi impulsuri și 
va deschide perspective și mai 
largi pentru întărirea, în continua
re, a prieteniei și conlucrării strîn- 
se între cele două țări socialiste 
vecine.

Relevînd fructuoasa conlucrare 
dintre țările noastre pe arena 
mondială, ziarul subliniază că 
România și Bulgaria, impreună cu 
celelalte țări socialiste, contribuie 
activ la înfăptuirea dezarmării, la 
instaurarea unui climat de securi
tate și înțelegere internațională. Ca 
țări balcanice, eforturile și iniția
tivele lor concrete sint îndreptate 
spre afirmarea unui climat de în
credere și bună vecinătate în Bal
cani, pentru transformarea acestei 
regiuni într-o zonă liberă de arme 
nucleare și chimice.

Ziarele „TRUD", „NAROD-. 
NA MLADEJ", „KOOPERATIVNO 
SELO“ și „NARODNA ARMIA" 
inserează articole și comentarii în 
care se subliniază însemnătatea 
noului dialog la nivel înalt româ- 
no-bulgar, puternica dezvoltare pe 
care au cunoscut-o, în ultimii ani, 
relațiile de prietenie și colaborare 
dintre cele două partide, țări și 
popoare, conlucrarea fructuoasă 
dintre România și Bulgaria pe 
arena internațională.

POSTURILE DE RADIO și TE
LEVIZIUNE au difuzat, de ase
menea, comentarii pe marginea 
noii întîlniri româno-bulgare la 
nivel înalt și au înfățișat persona
litatea proeminentă a conducăto
rului partidului și statului nostru.
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Acțiuni și luări de poliție pentru
stăvilirea cursei înarmărilor

în sprijinul lichidării rachetelor cu rază medie 
de acțiune și a celor operativ-tactice
DE MEXICO. — Lide- 
șase țări membre ale 
pentru pace și

Argentina, Grecia,

CIUDAD 
rii celor 
Inițiativei 
mare
Mexicul și Suedia — precum 
mul-ministru al Tanzaniei 
dresat un mesaj comun lui 
Gorbaciov, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S., și președintelui S.U.A., 
Ronald Reagan, al cărui text a 
fost difuzat de Ministerul de Ex
terne al Mexicului. în mesaj sint 
salutate eforturile conducerii so
vietice și americane pentru reali
zarea înțelegerii privind lichidarea 
rachetelor cu rază medie de acți
une și celor operativ-tactice, rela
tează agenția T.A.S.S. Se exprimă, 
de asemenea, încrederea că aceas
tă înțelegere va deschide posibi
litatea realizării unor altor acor- 

_____ în privința reducerii arma, 
ț mentelor nucleare strategice, înce-

tării complete a experiențelor nu- 
) cleare și neadmiterii transferului 

cursei înarmărilor în Cosmos,

i 
A

dezar- 
India, 

și pri- 
au a- 
Mihail

STOCKHOLM. — Guvernul sue
dez salută înțelegerea de principiu 
dintre U.R.S.S. și S.U.A. privind 
încheierea unui acord referitor la 
lichidarea rachetelor nucleare cu 
rază medie de acțiune șl a celor

Dezbaterile din Adunarea Generală a 0. N. U.
NAȚIUNILE UNITE 7 (Agerpres). 

— Gh. Cercelescu transmite : în 
cadrul dezbaterilor din plenul Adu
nării Generale a O.N.U., reprezen
tanții statelor membre continuă să 
expună pozițiile de principiu ale 
guvernelor lor asupra problemelor 
aflate pe agenda actualei sesiuni și 
să avanseze propuneri privind căile 
de soluționare a lor.

Președintele Zambiei, Kenneth 
Kaunda, a propus ca dobînzile per
cepute pentru împrumuturile comer
ciale să fie substanțial reduse, iar 
termenul de rambursare a datoriilor 
să fie extins cu 30—40 de ani. cu o 
perioadă de grație de zece ani. Vor
bitorul a sugerat de asemenea ca în 
stabilirea cotelor la serviciul datoriei 
externe să se tină seama de nevoile 
de dezvoltare si creștere economică 
ale țărilor în curs de dezvoltare. 
Pînă la sfirsitul anului 1986 — a spus 
Kenneth Kaunda — datoriile țârilor 
africane ajunseseră la 200 miliarde 
dolari, echivalînd cu 54 la sută din

produsul național brut si cu aproape 
440 la sută fată de încasările din ex
porturi. Serviciul datoriei externe se 
ridică la jumătate din valoarea ex
porturilor. iar in unele cazuri depă
șește acest nivel.

Exprimîndu-și îngrijorarea față de 
agravarea crizelor internaționale și 
recurgerea tot mai frecvent la forță, 
ministrul de externe al Hondurasu
lui, Carlos Lopez Contreras, a cerut 
Națiunilor Unite să aibă un rol mai 
activ în reglementarea prin tratative 
a problemelor litigioase.

întîrzierea în dezvoltarea economi
că a unor state, sărăcia și foametea 
sint amenințări suplimentare la 
adresa păcii și securității internațio
nale — a apreciat ministrul de ex
terne al Kenyei, Zachary Onyonka. 
El a declarat că actuala criză eco
nomică mondială și reajustările im
puse în cadrul programelor de asa
nare a datoriilor externe au conse
cințe catastrofale asupra țărilor în 
curs de dezvoltare.

Interes sporit 
pentru reglementarea 
problemei Kampuchiei 

Raport al secretarului general 
al O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 7 (Agerpres).
— Intr-un raport adresat celei de-a 
42-a sesiuni a Adunării Generale re
feritor la problema Kampuchiei. se
cretarul general al O.bj.U.. Javier 
Perez de Cuellar, arată. între altele, 
că ultimele inițiative si contacte di
plomatice „atestă existenta unii in
teres mai mare fată de ajungerea la 
o reglementare în această chestiune, 
prin dialog si negocieri — transmite 
agenția T.A.S.S. Sper în mod sincer
— relevă secretarul general al O.N.U.
— că în curînd vor fi obținute pro
grese concrete în această direcție, 
care să deschidă calea spre restabi
lirea păcii si stabilității într-o regiu
ne ce are de suferit de atît de multă 
vreme".
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pri- i
war

operativ-tactioe — a afirmat pri- l 
mul-ministru al Suediei. Ingwar ’ 
Carlsson. Intr-o declarație guver- ț 
namentală rostită în fața paria- • 
mentului, care și-a reluat lucrările 
la Stockholm, primul-ministru a 
exprimat speranța că acest prim 
pas va fi urmat de alte măsuri, 
care să ducă la edificarea unei 
lumi libere de arma nucleară. în
cetarea totală a experiențelor ato
mice și net rans forarea cursei înar
mărilor în spațiul cosmic ar con
stitui pași 
direcție.

importanți în această

ROMA. — Acordul cu privire la ț 
eliminarea rachetelor sovietice și 1 
americane cu rază medie de acți- ’ 
une și operativ-tactice ar putea ț 
realiza o cotitură în relațiile Est- i 
Vest, a apreciat, într-un interviu ț 
acordat revistei „Rinascita", secre
tarul general al P. C. Italian, 
Alessandro Natta. El a adăugat că, 
pentru prima dată, ee pleacă de la 
premisa că securitatea nu se reali
zează prin superioritate militară și 
prin arme nucleare, ci prin redu
cerea armamentelor, concepție ce 
are la bază ideea că 
trebuie să fie reciprocă

securitatea 
și globală.

In ultima vreme, in Italia au avut loc mai multe demonstrații pentru 
dezarmare și pace cu prilejul cărora participanții s-au pronunțat împotriva 
prezenței celor 112 rachete nucleare de tip „Cruise”, instalate la baza 

i militară a N.A.T.O. de la Comiso (Sicilia). In fotografie un aspect din 
| timpul unei manifestații desfășurate la Roma

Demers al țărilor Americii Latine la Națiunile Unite
pentru sprijinirea acordului de pace de la Ciudad de Guatemala
NAȚIUNILE UNITE 7 (Agerpres). 

— Delegația Republicii Costa Rica 
la O.N.U. a adresat președintelui 
celei de-a 42-a Adunări Generale, 
Peter Florin, o scrisoare în care cere 
ca situația din America Centrală să 
fie inclusă ca punct urgent pe ordi
nea de zi a actualelor dezbateri ge
nerale. informează agenția A.D.N. 
Costă Rica a făcut această propunere 
în numele statelor centroamericane 
și al grupului de la Contadora. Aceste 
6tate. doresc ca actuala sesiune a 
Adunării Generale să adopte o rezo
luție în oare să fie exprimat sprijinul 
fată de acordul de paoe semnat la

7 august Ia Ciudad de Guatemala 
de țările din America Centralii.

MADRID 7 (Agerpres). — Repre
zentanți ai guvernului și ai forțelor 
insurgente din Guatemala participă 
începînd de miercuri, la Madrid, la 
o reuniune cu ușile închise consacra
tă promovării unui dialog privind 
soluționarea conflictului intern, in
formează agenția Taniug, citind o 
declarație a ambasadorului guatema
lez în Spania.

Sint examinate propunerile făcute 
de ambele părți în direcția instau
rării păcii în tară.

Festivitățile de la Berlin cu prilejul celei de-a 38-a

aniversări a întemeierii R. D. Germane

Cuvîntarea tovarășului Erich Honecker
BERLIN 7 (Agerpres). — Luînd 

cuvîntul la o festivitate cu prilejul 
sărbătoririi Zilei naționale a R.D. 
Germane, Erich Honecker, secretar 
general al C.C. al P.S.U.G., pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R.D.G., a evidențiat succesele obți
nute de oamenii muncii în cei 38 de 
ani care au trecut de la proclama
rea Republicii Democrate Germane 
— relatează agenția A.D.N.

Edificarea societății socialiste dez
voltate în conformitate cu hotărîrile 
celui de-al XI-lea Congres al parti
dului — a arătat vorbitorul — re
prezintă o mare realizare. Cu fiecare 
zi în care transpunem în viață aceste 
hotărîri se confirmă faptul că este 
vorba de un proces istoric de adinei 
transformări politice, economice, so
ciale și spirituale, proces ce se reali
zează prin întreaga desfășurare a ca
pacităților creatoare ale poporului, 
prin inițiativa si angajamentul mi
lioanelor de cetățeni, în spiritul de
vizei noastre „Să muncim împreună, 
să planificăm impreună, să condu
cem împreună".

Subliniind că R.D.G. este primul 
stat al țăranilor și muncitorilor de 
pe pămînt german, care are rădăcini 
stabile în inimile si în conștiința 
majorității covirșitoare a cetățenilor 
săi și s-a dezvoltat continuu din 
punct de vedere politic, dispunîndde 
o mare capacitate economică de pro
ducție, de un sistem educațional 
modern, o știință și cultură înflori
toare. vorbitorul a arătat că toate 
acestea au făcut ca programul social- 
politic al R.D.G. să fie realizat cu 
succes.

Țara noastră — a adăugat vorbito
rul — se află într-o etapă importan
tă de îndeplinire a hotărîrilor celui 
de-al XI-lea Congres al P.S.U.G. Ul
timele luni ale acestui an necesită 
mobilizarea tuturor forțelor pentru 
realizarea obiectivelor prevăzute pe 
1987.

Nu ne-am imaginat niciodată — a 
spus E. Honecker — că făurirea so
cietății socialiste este o problemă 
ușoară. Au mai rămas încă multe de 
făcut. Pentru atingerea nivelului 
dorit, considerăm ca hotărîtoare 
forța motrice a socialismului, valo
rificarea deplină a capacităților su
perioare ale acestuia.

Ceea ce am înfăptuit deja, ceea ce 
realizăm și ceea ce ne propunem în 
perspectivă nu trebuie să cadă nicio
dată victima unui război și mai 
ales a unei catastrofe nucleare. Din 
acest motiv, politica partidului și 
guvernului tării noastre, orientată 
spre menținerea păcii, spre dialog 
și colaborare, are în vedere asigu
rarea temeinică a intereselor vitale 
ale poporului, actionind pentru rea
lizarea de progrese în domeniul 
dezarmării, atît in domeniul nu
clear, cit și în cel convențional. In 
acest sens au fost amintite propune
rile cuprinzătoare ale întilnirii la 
nivel înalt de la Berlin a statelor 
participante la Tratatul de la Varșo
via. R.D.G. își exprimă acordul față 
de. recentele propuneri sovietice 
adresate tuturor statelor interesate, 
pentru începerea de negocieri vizind 
reducerea și limitarea activităților 
militare din regiunea nordică a 
globului. E. Honecker a subliniat că 
o Europă liberă de armele nucleare 
ar reprezenta un mare cîștig pe calea 
înfăptuirii unei lumi fără arme nu
cleare pînă în anul 2000.

BERLIN 7 (Agerpres). — Cu pri
lejul Zilei naționale a Republicii De
mocrate Germane, la Berlin a avut 
loc o paradă militară. După cum 
relatează agenția A.D.N., partici- 
pantii la paradă au fost salutați d<? 
la tribună de Erich Honecker, secre
tar general al C.C. al P.S.U.G.. pre
ședintele Consiliului de Stat, de alti 
conducători de partid și de stat ai 
R. D. Germane.

In pregătirea celui de-al XlII-lea Congres 
al P. C. Chinez

BEIJING 7 (Agerpres). — Zhao 
Ziyang. secretar general interimar 
al C.C. al P.C. Chinez, premierul 
Consiliului de Stat al R.P. Chineze, 
a arătat că Biroul Politic al C.C. al 
partidului a discutat si aprobat pro
iectul de raport ce va fi supus 
dezbaterii celui de-al XlII-lea Con
gres al P.C. Chinez, documentul ur-

mînd să fie examinat si în cadrul 
plenarei C.C.

Principala sarcină a Congresului al 
XlII-lea al P.C.C. — a subliniat 
Zhao Ziyang — este de a analiza 
modul în care a fost transpusă în 
practică linia partidului definită în 
1978, de a evalua rezultatele obținute 
si de a stabili obiectivele ce trebuie 
atinse în etapa următoare.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Noi luări de poziție în iavoarea convocării unei conierinte 
internaționale • Mesaj libanez adresat Consiliului de Secu

ritate • Reuniunea Consiliului Central Palestinian
LONDRA 7 (Agerpres). — Minis

trul britanic al afacerilor externe, 
Geoffrey Howe, s-a pronunțat în 
favoarea convocării unei conferințe 
internaționale asupra Orientului 
Mijlociu. El a apreciat că o aseme
nea conferință, constituie singura 
cale practică pentru rezolvarea pro
blemelor din regiune.

într-o alocuțiune rostită la 
Blackpool, șeful diplomației britanice 
și-a exprimat dezacordul cu acele 
cercuri israeliene care afirmă că 
securitatea Israelului este incompa
tibilă cu satisfacerea drepturilor le
gitime ale poporului palestinian, 
inclusiv a dreptului la autodetermi
nare. „După părerea mea — a sub
liniat Geoffrey Howe — principalul 
pericol pentru securitatea israeiiană 
ar putea fi eliminat numai atunci 
cînd vor fi satisfăcute drepturile 
poporului palestinian".

ROMA 7 (Agerpres). — După cum 
informează agenția A.N.S.A., pre

ședintele Șenatului italian, Giovanni 
Spadolini, s-a pronunțat în favoarea 
convocării unei conferințe interna
ționale de pace în Orientul Mijlociu.

BEIRUT 7 (Agerpres). — Libanul a 
decis să prezinte Consiliului de Secu
ritate al O.N.U. un mesaj în care 
protestează față de represiunile 
autorităților israeliene împotrivă 
populației libaneze din sudul Libanu
lui. zonă ocupată de Israel, a anunțat 
primul-ministru interimar al Libanu
lui, Salim al Hoss. In mesaj se arată 
că Libanul își rezervă dreptul de a 
cere convocarea Consiliului de Secu
ritate pentru a examina această si
tuație și a adopta măsurile adecvate, 
arată agenția M.E.N.

TUNIS 7 (Agerpres). — La Tunis 
au- început lucrările unei reuniuni a 
Consiliului Central Palestinian, organ 
intermediar între Consiliul Național 
Palestinian și Comitetul Executiv al 
O.E.P.
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rDemocratizarea sistemului financiar - monetar 
internațional - o necesitate stringentă

GENȚIILE DE PRESA 
© - pe scurt

Important eveniment al vieții in
ternaționale, cu o largă rezonanță în 
lume, sesiunea anuală a Fondului 
Monetar Internațional (F.M.I.) și a 
Băncii Internaționale pentru Recon
strucție și Dezvoltare (B.I.R.D.), care 
s-a desfășurat zilele trecute la 
Washington, a prilejuit analiza prin- 
cipaleler procese și tendințe din eco
nomia mondială, îndeosebi a proble
mei datoriilor externe ale țărilor în 
curs de dezvoltare. Căutarea unor 
căi și modalități capabile să ducă la 
depășirea serioaselor dificultăți din 
domeniul monetar-financiar ce afec
tează în mai mică sau mai mare mă
sură toate statele s-a înscris prin
tre obiectivele de bază ale recentei 
sesiuni, la care au participat repre
zentanții celor peste 150 de state 
membre ale F.M.I. și B.I.R.D., inclu
siv România.

O preocupare cu atît mal necesară 
cu cit reuniunea celor două instituții 
financiare internaționale s-a desfă
șurat într-un moment in care situa
ția economică mondială, atît de sum
bră, continuă să se agraveze și in 
care datoria externă a țărilor lumii 
a treia sporește mereu, ca și deca
lajele economice și tehnico-științifice 
dintre țările avansate și statele ră
mase în urmă. De asemenea, așa 
cum relevau și rapoartele anuale ale 
F.M.I. și B.I.R.D., relațiile economice 
și financiare, cooperarea multilate
rală, în general, sint puternic pertur
bate. Sistemul comercial internațio
nal este grav amenințat, principiile 
și normele sale fiind frecvent încăl
cate sau ocolite. în ultima vreme — 
s-a arătat în cursul dezbaterilor — 
protecționismul și practicile discri
minatorii s-au intensificat și au afec
tat îndeosebi exporturile de produse 
manufacturate ale țărilor în curs de 
dezvoltare, în timp ce prețul mate
riilor prime, care reprezintă princi
pala lor sursă de venituri în devize, 
a cunoscut o severă scădere.

„Uriașa datorie a țărilor in curs 
de dezvoltare — a declarat ministrul 
de finanțe al Braziliei, Luiz Carlos 
Bresser Pereira — a devenit una 
dintre cele mai critice probleme ale 
economiei mondiale, un obstacol ma
jor în calea relansării activității' pro
ductive in general". La rîndul său, 
ministrul de finanțe al Republicii 
Costa Rica, Fernando Naranjo, a 
apreciat că „deși dobinzile nominale 
au scăzut — după ascensiunea fără 
precedent de la începutul anilor ’80 
— cele reale rămin excesiv de ridi
cate, mai ales dacă se are in vedere 

capacitatea ■ limitată de rambursare 
a țărilor debitoare".

Consecințele evoluțiilor pe plan fi
nanciar, s-a arătat în cursul dezba
terilor, au depășit cadrul strict eco
nomic : criza datoriilor externe ale 
țărilor lumii a treia, care a compro
mis dezvoltarea și a determinat re
ducerea veniturilor și pauperizarea 
unor largi pături ale populației din 
țările debitoare, riscă să producă 
grave perturbații sociale și tulburări 
politice. „Costul» social al rambursă
rii datoriei — a declarat, în acest 
sens, ministrul de finanțe al Nige
riei, Chu Okongwu — este neașteptat 
de ridicat și amenință stabilitatea po
litică in țările africane". Asemenea 
tendințe se remarcă nu numai pe 
plan intern, în țările debitoare, ci și 

la Încheierea sesiunii f. m.i. și b. i. r.d.
pe plan internațional, unde se ascut 
continuu contradicțiile dintre țările 
bogate si cele sărace, care devin cele 
mai puternice contradicții ale epocii 
contemporane.

Pe acest fundal, recenta sesiune 
anuală a F.M.I. si B.I.R.D. a pri
lejuit o nouă manifestare de con
fruntare între poziția țărilor cre
ditoare și cea a statelor debi
toare : în timp ce primul grup 
de state s-a declarat optimist in 
legătură cu perspectivele econo
miei mondiale si a susținut că stra
tegia în vederea soluționării proble
mei datoriilor folosită pînă acum 
rămine viabilă, cel de-al doilea grup 
a făcut aprecieri cu totul diferite. In 
opinia statelor lumii a treia, dificul
tățile cu Care se confruntă economia 
mondială, îndeosebi țările slab dez
voltate. nu vor putea fi depășite 
atîta vreme cît statele industrializate 
se vor opune curmării actualelor pro
cese și tendințe, ale căror origini se 
află în contradicțiile unei ordini 
economice anacronice si a persisten
ței, in forme noi, a vechilor relații 
de dominație și exploatare, de îmbo
gățire a unor state pe seama altora.

Este drept, anumite procese pozi
tive — deși palide, ezitante, cu ca
racter paliativ — au putut fi remar
cate acum la țările dezvoltate. După 
o îndelungată opoziție înaintea se
siunii. acum S.U.A. au acceptat une
le măsuri („inițiativele Baker", creș
terea generală a capitalului Băncii 
Mondiale, reorientări în „criteriul 

prețurilor materiilor prime") de na
tură a înlesni împrumuturile către 
țările în curs de dezvoltare și a stă
vili procesele inflaționiste. Desigur, 
problema este acum trecerea de la 
enunțuri „de principiu" la măsuri 
practice, efective.

In ce privește strategia de solu
ționare a problemei datoriilor, țările 
debitoare, de la Mexic la Zambia și 
Filipine. au contestat deschis căile 
de redresare financiară impuse de 
creditori. In acest sens, s-a arătat că 
de fiecare dată ' cînd se acceptă 
„sprijinirea" unei țări copleșite de 
datorii, creditorii obligă pe debitori 
să adopte măsuri severe de austeri
tate. care nu ajung niciodată lă ră
dăcina răului. Dimpotrivă. în condi
țiile în care țările debitoare nu reu

șesc să-și sporească eforturile si ve
niturile în devize. în bună parte din 
pricina măsurilor protecționiste pro
movate chiar de țările creditoare, 
stingerea obligațiilor financiare ale 
statelor respective se face pe seama 
reducerii importurilor, a investiții
lor în economie, ceea ce prejudiciază 
creșterea producției.

Cu alte cuvinte, departe de a con
tribui la solutionarea problemei da
toriilor. măsurile de austeritate pre
conizate de actuala strategie duc la 
stagnare și regres economic, la redu
cerea producției, adică a însuși po
tențialului lor de rambursare a da
toriei. „Dobinzile ridicate și strategia 
de rambursare a datoriei — declara 
ministrul de finanțe al Republicii 
Zimbabwe, Bernard Chidzero — au 
adus țările din lumea a treia in si
tuația să apeleze, in condiții foarte 
grele, la noi credite pentru a plăti 
doar dobinzile la vechile împrumu
turi — ceea ce a asigurat profiturile 
creditorilor, dar cu prețul epuizării 
debitorilor, care au ajuns să trans
fere in contul serviciului datoriei mai 
mult decît primesc din alte state". La 
rindul său, ministrul de finanțe al 
Iugoslaviei, Svetozar Ricanovici, a- 
trăgea atenția asupra faptului că „da
torită unui complex de factori, intre 
care cel mai nociv se dovedește a fi 
așa-numitul transfer invers de resur
se — din țările sărace spre cele bo
gate — anii ’80 devin rapid un de
ceniu pierdut pentru dezvoltare".

In cadrul dezbaterilor s-a arătat 
că spre un asemenea deznodămînt 
duc nu numai evoluțiile din rapor
turile bilaterale, ci și cele care au 
loc pe plan multilateral. în acest 
sens, numeroși vorbitori au criticat 
anumite mecanisme și regulamente 
ale F.M.I. și B.I.R.D.. arătînd că ele 
sint perimate și nu folosesc decît la 
facilitarea transferului de resurse 
din țările sărace spre cele bogate. 
„Fondul Monetar Internațional este 
pe cale să împingă constringerile 
sale dincolo de limita toleranței so
ciale și, politice" — a declarat vice
președintele Botswanei, P. S. Mmusi 
— care a arătat că F.M.I. așteaptă de 
la țările africane, în 1987, sub formă 
de rambursări, un miliard de dolari, 
sumă care depășește cu mult posibi

litățile lor de plată. El a declarat 
că „este intolerabil ca Africa, regiu
nea cea mai săracă din lume, să 
transfere, îndeosebi pe calea dobînzi- 
lor, modestele sale resurse F.M.I. și 
băncilor particulare, in timp ce copiii 
săi mor de foame".

Critici severe Ia adresa instituții
lor financiare internaționale a adus 
și ministrul de finanțe al Argenti
nei, Juan Sourrouille, care a declarat 
că F.M.I. a devenit „un net benefi
ciar de capitaluri din țările în curs 
de dezvoltare, intr-un moment cînd 
aproape toate statele respective cu
nosc mari dificultăți economico- 
sociale". De asemenea, ministrul de 
finanțe al Thailandei, Suthee Singha- 
saneh, a considerat ca profund no
civă practica B.I.R.D. de a transfera 
in întregime așa-zisul „risc valutar" 
asupra țărilor debitoare și a cerut 
băncii să atace cauzele răului și nu 
efectele lui, și in primul rind să 
reducă nivelul dobinzilor. El s-a 
pronunțat, totodată, pentru conveni
rea unui nou mod de abordare a pro
blemei datoriilor, care să răspundă 
intereselor tuturor statelor, îndeosebi 
ale acelora rămase în urmă pe plan 
economic.

România, care a acordat o atenție 
deosebită sesiunii anuale a F.M.I. și 
B.I.R.D., a participat la lucrările ei 
animată de dorința de a conlucra 
strîns cu toate țările, pentru ca. prin 
eforturi comune, să se obțină rezul
tate capabile să contribuie la depă

șirea gravelor dificultăți economice 
care confruntă omenirea. Interesul 
profund de care s-au bucurat în rîn
dul participanților Considerentele și 
propunerile României, ale președin
telui Nicolae Ceaușescu privind solu
ționarea globală a problemei datorii
lor externe și dobinzilor excesive, 
prezentate și difuzate ca document 
oficial al sesiunii, se explică tocmai 
prin caracterul lor realist si con
structiv. prin faptul că ele definesc 
modalități concrete de înfăptuire a 
acestui obiectiv.

Pornind de la faptul că însesi rea
litățile lumii de azi demonstrează că 
problemele complexe economice și 
financiare nu mai pot fi soluționate 
de fiecare tară în parte, ci prin con
lucrarea activă a tuturor statelor, 
țara noastră apreciază că F.M.I. și 
B.I.R.D. trebuie să-și reconsidere în 
mod fundamental politica si practi
cile folosite, astfel incit să contri
buie în mod activ la promovarea 
unui nou sistem financiar-valutar, 
echitabil și democratic, menit să 
ducă la sporirea eforturilor de pro
gres ale țărilor în curs de dezvol
tare.

în concepția României, a președin
telui ei. o astfel de reconsiderare 
trebuie să aibă in vedere ca cele 
două instituții financiare internațio
nale să-și reducă dobinzile. atît la 
împrumuturile vechi, cît și la cele 
noi. să se prelungească termenele de 
rambursare a tuturor creditelor cu 
cel puțin 10 ani. să se renunțe la 
practica arbitrară si neiustă de ma
jorare a datoriilor externe prin 
adăugarea ..riscului valutar", să se 
democratizeze întreaga activitate a 
F.M.I. și B.I.R.D.. astfel ca țările 
membre, si îndeosebi statele în curs 
de dezvoltare, să aibă un rol mai 
mare în stabilirea măsurilor si adop
tarea hotărîrilor celor două organi
zații financiare internaționale.

Dezbaterile sesiunii anuale a F.M.I. 
și B.I.R.D. au relevat cu prisosință 
oportunitatea unor asemenea măsuri, 
faptul că adoptarea lor urgentă con
stituie o necesitate de prim ordin 
pentru a opri înrăutățirea situației 
economico-financiare mondiale, pen
tru a instaura o conlucrare autenti
că între statele bogate si cele sărace, 
care să deschidă perspective reale 
procesului de lichidare a subdezvol
tării și făurire a noii ordini econo
mice internaționale, chemate să asi
gure progresul tuturor statelor.

Gh. CERCELESCU
New York

Shultz, secretarul

Secretariatul Co- 
reunificarea paș-

subliniază necesitatea retragerii 
imediate din Coreea de Sud a tutu
ror forțelor americane, potrivit ce
rinței unanime a populației sud- 
coreene. a popoarelor lumii.

TEST. După cum anunță buleti
nul „Aerospace Daily", citat de 
agenția T.A.S.S., Statele Unite au 
efectuat în cursul lunii septembrie 
la poligonul White Sands un nou 
test cu arma laser. în cursul expe
rienței. un fascicul laser a distrus 
componentele vitale ale unei ra
chete ce zbura la mică altitudine, 
provocînd prăbușirea și distrugerea 
aoesteia. Testul se înscrie în con
tinuarea cercetărilor necesare des
fășurării programului de amplasare 
în spațiul cosmic a armamentelor 
nucleare. supranumit „Războiul 
stelelor".

experiența cu racheta 
„TRIDENT 2". în' Statele Unite a 
fost efectuată luni o nouă experi
ență cu racheta balistică intercon
tinentală „Trident 2". a declarat un 
reprezentant al Pentagonului, citat 
de agenția T.A.S.S. In cursul tes
tului.' racheta a fost lansată de pe 
o platformă de la Cape Canaveral 
asupra unei ținte în Oceanul Atlan
tic. După anrec'erea agenției A.P.. 
citată de T.A.S.S., rachetele „Tri
dent 2“ trebuie 
forțelor navale 
anului 1989.

CERCETĂRI
SINTEZEI TERMONUCLEARE. Re
cent a avut loc a 13-a ședință a 
Comisiei sovieto-americane pentru 
problemele sintezei termonucleare, 
in cadrul căreia au fost discutate 
în amănunt direcțiile etapei viitoa
re de cercetări comune in acest 
domeniu, relatează agenția T.A.S.S. 
In cadrul unei conferințe de presă, 
care a avut loc la Moscova, acade
mician Evgheni Velihov, 
ședințe al Academiei de 
U.R.S.S., a anunțat că, 
cercetărilor efectuate în 
S.U.A.' și în alte țări, s-a obținut 
în condiții de laborator tempera
tura necesară încălzirii plasmei în 
vederea obținerii reacției termo
nucleare. Această temperatură este 
de cinci ori mai mare decît aceea 
din centrul soarelui. Se apropie de 
sfîrșit crearea de noi instalații ex
perimentale în care plasma încăl
zită se izolează de pereții reactoru
lui cu ajutorul unor cîmpuri mag
netice extrem de puternice.

să intre în dotarea 
ale S.U.A. la finele

ÎN DOMENIUL

vioepre- 
știinte a 
pe baza 
U.R.S.S.,

I

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Cod 71 341. București Plata Scînteii nr. 1. Tel. 17 60 10. 17 60 20. Abonamentele se fao la oficiile poștale și difuzor!! din întreprinderi și instituții. Cititorii din străinătate se pot abona prin „ROMPRESFILATELIA” — 
Sectorul export-import presă P.O. Box 12—201, telex 10376 prsfir București. Calea Grlvițel nr. 64—66. Tiparul : Combinatul pollgradio CASA SCÎNTEII 40 360

/


