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înscriind un nou și important moment in dezvoltarea 

ascendentă a relațiilor de rodnică conlucrare 

româno-bulgare, in interesul reciproc al celor două țări 

și popoare, al cauzei socialismului și păcii

MITINGUL PRIETENIEI
ROMÂNO-BULGARE

Cu prilejul vizitei oficiale 
de prietenie pe care tova
rășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au efectuat-o in 
Bulgaria, la invitația tova
rășului Todor Jivkov, secre
tar general al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Populare Bulgaria, vi
neri, 9 octombrie, a avut loc, 
la Sofia, mitingul prieteniei 
româno-bulgare.

La sosirea in sală, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu 
și tovarășul Todor Jivkov au 
fost întîmpinați cu multă 
însuflețire de participanții la 
miting. S-a aclamat înde
lung, cu putere, pentru prie

tenia tradițională și colabo
rarea rodnică dintre cele 
două partide, țări și popoare.

La miting au participat 
persoanele oficiale care în
soțesc pe conducătorul parti
dului și statului nostru in 
vizita în Bulgaria.

Au luat parte membri și 
membri supleanți ai Birou
lui Politic al C.C. al P.C. 
Bulgar, membri ai Consiliu
lui de Miniștri, un mare nu
măr de oameni ai muncii 
din capitala bulgară.

Sala era împodobită săr
bătorește. Alături de drape
lele de stat ale celor două 
țări, se afla înscrisă urarea 
„Trăiască prietenia romăno- 
bulgară !“.

Au fost intonate imnurile 
de stat ale Republicii So
cialiste România și Republi
cii Populare Bulgaria.

Mitingul consacrat priete
niei româno-bulgare a fost 
deschis de tovarășUl Ivan 
Panev, prim-secretar al Co
mitetului orășenesc Sofia al 
P.C.B.

In aplauzele celor prezenți, 
au luat cuvintul tovarășul 
Todor Jivkov, secretar gene
ral al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bul
gar, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Popu
lare Bulgaria, și tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia.

Cuvîntările rostite de cei 
doi conducători de partid și 
de stat au fost urmărite cu 
viu interes și subliniate in 
repetate rinduri cu puternice 
aplauze.

Mitingul prieteniei româ
no-bulgare a luat sfirșit in
tr-o atmosferă entuziastă. 
Cei prezenți au intonat „In
ternaționala".

In aclamațiile celor 
prezenți, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu și tovarășul 
Todor Jivkov au salutat cu 
miinile strins unite pe parti
cipanții la miting.

Prin îndelungi ovații și 
urale s-a dat expresie satis
facției deosebite față de re
zultatele noului dialog la ni
vel înalt romăno-bulgar, care 
se înscrie ca un important 
eveniment in dezvoltarea 
colaborării tradiționale din
tre cele două țări vecine și 
prietene, în interesul ambe
lor popoare, al cauzei socia
lismului, păcii, înțelegerii și 
cooperării in Balcani, în Eu
ropa și in întreaga lume.

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
TODOR JIVKOV

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

Stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu,

Stimată tovarășă
Elena Ceaușescu,

Dragi prieteni români,
Tovarășe și tovarăși,

Ne-am întrunit la mitingul de astăzi 
al prieteniei bulgaro-române să-i salu
tăm în modul cel mai cordial pe solii 
poporului frate român, să-i salutăm in 
numele Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Bulgar, al Consiliului de 
Stat și al Consiliului de Miniștri ale Re
publicii Populare Bulgaria, în numele 
poporului nostru. (Aplauze puternice, 
îndelungi).

Prietenia bulgaro-română are rădăcini 
istorice adinei. De-a lungul secolelor, des
tinele istorice ale celor două popoare 
vecine au fost apropiate sau identice, iar 
de cinci decenii noi mergem, împreună 
cu celelalte popoare socialiste, pe o cale 
comună, avem același țel — edificarea 
socialismului in condițiile țărilor noastre.

Astăzi, prietenia și colaborarea dintre 
poporul bulgar și poporul român dobîn- 
desc noi dimensiuni, se dezvoltă și se 
întăresc continuu în toate domeniile vie
ții politice, economice și culturale. Ca și 
pînă în prezent, Partidul Comunist 
Bulgar și Partidul Comunist Român sînt 
inspiratoarele și forța motrice a colaboră
rii noastre multilaterale. în mod intens 
se dezvoltă relațiile dintre parlamentele, 

organizațiile obștești, organele de stat și 
unitățile economice din cele două țări. 
Este tradițională prietenia între județe și 
orașe din Bulgaria și România.

Anul viitor, împreună cu dumneavoas
tră, prieteni români, vom marca cea de-a 
40-a aniversare a semnării primului Tra
tat de prietenie, colaborare și asistență 
mutuală dintre cele două țări ale noas
tre. Acest tratat a avut un rol important 
pentru dezvoltarea relațiilor noastre, 
într-o perioadă istorică scurtă, noi am 
obținut rezultate însemnate în colaborarea 
economică și tehnico-șțiințifică. Se reali
zează cu succes programul pe termen
(Continuare in pag. a III-a)

Stimate tovarășe Todor Jivkov, 
Dragi tovarăși și prieteni,

Ne face o deosebită plăcere să luăm 
parte Ia adunarea consacrată prieteniei 
româno-bulgare, să vă adresăm, cu acest 
prilej, dumneavoastră, participanților la 
miting, comuniștilor și întregului popor 
bulgar prieten un călduros. salut frățesc 
și cele mai bune urări din partea po
porului român, a partidului și statului 
nostru, precum și din partea mea perso
nal. (Aplauze puternice, se scandează 
îndelung „Prietenie !“).

între poporul român și poporul bulgar 
există din cele mai vechi timpuri ra
porturi prietenești, bazate pe respect și 
prețuire reciprocă, pe solidaritate și în

trajutorare. Istoria popoarelor noastre 
este bogată în fapte mărețe, de luptă 
comună împotriva dominației și asupri
rii străine, pentru libertate și indepen
dență, pentru apărarea ființei naționale. 
O strînsă conlucrare și o solidaritate 
puternică s-au dezvoltat între revolu
ționarii ' români și .bulgari, între parti
dele clasei muncitoare din cele două 
țări, îndeosebi în perioada marilor bătă
lii purtate împotriva claselor exploata
toare, a capitalismului și fascismului.

în anii construcției socialiste, raportu
rile româno-bulgare au cunoscut un 
curs mereu ascendent, s-au îmbogățit și 
amplificat continuu. în cadrul vizitei, al 
convorbirilor purtate cu tovarășul Jivkov 
și alți tovarăși am hotărit să dezvoltăm 

și mai mult aceste relații, în spiritul și 
pe baza Tratatului de prietenie, co
laborare și asistență mutuală dintre 
Republica Socialistă România și Repu
blica Populară Bulgaria. în cursul con
vorbirilor, delegațiile noastre au convenit 
să constituie o comisie guvernamentală 
specială care să propună programe de 
măsuri pentru dezvoltarea și mâi pu
ternică a cooperării și. specializării în 
producție într-o serie de domenii impor
tante pentru dezvoltarea economico- 
socială a țărilor noastre. Considerăm că 
trebuie să depunem în continuare 
eforturi în vederea utilizării complexe 
a potențialului hidroenergetic al Dunării,
(Continuare în pag. a IlI-a)

CEREMONIA PLECĂRII DIN SOFIA TOVARĂȘUl NICOLAE CEAUȘESCU ȘI TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU
AU REVENIT 1N CAPITALĂ

Vineri, 9 octombrie, s-a încheiat 
vizita oficială de prietenie în
treprinsă în Bulgaria de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, împreună cu tovarășa 

Elena Ceaușescu, la invitația to
varășului Todor Jivkov, secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Bulgaria.

Ceremonia plecării a avut loc 

pe aeroportul din capitala bulga
ră, unde erau prezenți membri și 
membri supleanți ai Biroului Po
litic al C.C. al P.C. Bulgar, secre
tari ai Comitetului Central, mem- 
(Continuare in pag. a *II-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu 
,s-au înapoiat, vineri, în Capitală, 
venind din Republica Populară 
Bulgaria, unde au efectuat o vi
zită oficială de prietenie, la invi
tația tovarășului Todor Jivkov, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Populare 
Bulgaria.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost salutați de membri și membri 
supleanți ai Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., de 
secretari ai Comitetului Central al 
partidului, precum și de membri 
ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, conducători 
de instituții centrale, organizații 
de masă și obștești, de alte per
soane oficiale.

Erau de față însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Bulgariei la 
București și membri ai ambasadei.

Tineri și tinere, pionieri români 
și bulgari au oferit tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu buchete de flori.

Numeroși oameni ai muncii din 
Capitală, aflați pe aeroport, au 
salutat cu deosebită căldură pe to
varășul Nicolae Ceaușescu, pe to
varășa Elena Ceaușescu, au aplau
dat și ovaționat îndelung, scan- 
dînd cu entuziasm „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul!", 
„Ceaușescu-România — pacea și
(Continuare în pag. a n-a)
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VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU, 
ÎMPREUNĂ CD TOVARĂȘĂ ELENA CEAUSESCU, IN R.P. BULGARIA

încheierea convorbirilor oficiale
Vineri, 9 octombrie, s-au în

cheiat convorbirile oficiale dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, tovarășa 
Elena Ceaușescu și tovarășul 
Todor Jivkov, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Bulgaria.

COMUNICAT COMUN
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu au 
efectuat, la invitația ț tovarășului 
Todor Jivkov, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Popu
lare Bulgaria, o vizită oficială de 
prietenie în Republica Populară 
Bulgaria, in perioada 7—9 octom
brie 1987.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
depus o coroană de flori la Mau
soleul Gheorghi Dimitrov. Inalțil 
oaspeți români au vizitat obiective 
economice, sociale și culturale din 
Plovdiv și au avut întilniri cu co
lective de oameni ai muncii, cu ca
dre de partid și din economie, luînd 
cunoștință de realizările obținute de 
poporul bulgar în construirea socia
lismului. de procesele de reorgani
zare profundă a vieții social-politice 
și economice a țării. Primirea caldă 
și entuziastă care a fost acordată 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu a consti
tuit o expresie vie a prieteniei sin
cere care leagă cele două popoare.

La mitingul prieteniei româno- 
bulgare, care a avut loc la Sofia, 
au rostit cuvintări tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Todor Jivkov. Mitingul a fost o ma
nifestare elocventă a hotărîrii ferme 
a Partidului Comunist Român și 
Partidului Comunist Bulgar, a Re
publicii Socialiste România și Repu
blicii Populare Bulgaria de a întări 
continuu relațiile tradiționale de 
prietenie și colaborare româno-bul
gare, conlucrarea reciprocă in lupta 
pentru edificarea societății socialis
te, de a acționa împreună pe arena 
internațională pentru apărarea păcii 
și securității in EQropa și în lume.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Todor Jivkov au avut 
țonvorbiri. care s-au desfășurat in
tr-o atmosferă tovărășească, de în
țelegere și respect reciproc.

Cei doi conducători s-au informat 
despre mersul construirii socia
lismului in țările lor. despre 
îndeplinirea hotărîrilor celui de-al 
XlII-lea Congres al Partidului Co
munist Român și ale celui de-al 
XlII-lea Congres al Partidului Co
munist Bulgar.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
prezentat acțiunile întreprinse pen
tru înfăptuirea neabătută a Progra
mului partidului de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate și de înaintare a României spre 
comunism, precum și măsurile a- 
doptate pentru dezvoltarea inten
sivă și modernizarea economiei, in
troducerea progresului tehnico-știin- 
țific, aplicarea fermă a noului me
canism economic, a autoconducerii 
și autogestiunii, continua perfecțio
nare a întregului sistem al democra
ției muncitorești revoluționare, în 
scopul construirii socialismului cu 
poporul și pentru popor.

Tovarășul Todor Jivkov s-a refe
rit pe larg la orientările și concep
ția de bază privind edificarea in 
continuare a socialismului în Repu
blica Populară Bulgaria, adoptate 
de plenara din iulie a Comitetului 
Central al Partidului Comunist Bul
gar, precum și la concretizarea a- 
cestora de către cea de-a șasea se
siune a celei de-a noua legislaturi 
a Adunării Populare, pentru schim
bări profunde în bază și suprastruc
tură, orientate spre realizarea unul 
nou stadiu calitativ ai societății.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Todor Jivkov au relevat 
cu satisfacție dezvoltarea ascenden
tă, dinamică a relațiilor de prietenie 
româno-bulgare și a colaborării in 
toate domeniile, pe baza principiilor 
marxism-leninismului, socialismului 
științific, independenței și suverani

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov au fost informați, la 
încheierea convorbirilor, în legă
tură cu măsurile concrete stabilite 
în timpul întîlnirilor de lucru din
tre cele două delegații și conclu
ziile la care s-a ajuns cu privire 
la problemele ce mai trebuie re
zolvate și acțiunile de întreprins 
pentru realizarea în cele mai bune 
condiții a înțelegerilor convenite 
cu prilejul noului dialog la nivel 
înalt româno-bulgar.

tății naționale, deplinei egalități în 
drepturi, in spiritul Tratatului de 
prietenie, colaborare și asistență 
mutuală din 1970.

A fost subliniat rolul întîlnirilor 
tradiționale la nivel înalt dintre con
ducătorii de partid și de stat ai 
României și Bulgariei, al înțelegeri
lor stabilite la aceste intilniri, care 
au o însemnătate hotărîtoare pentru 
întărirea continuă a prieteniei și 
conlucrării dintre cele două țări.

Au fost apreciate pozitiv extinde
rea contactelor pe plan politic, inten
sificarea continuă a legăturilor dintre 
comitetele centrale ale celor două 
partide, dezvoltarea relațiilor dintre 
parlamente, guverne, organizații de 
masă și obștești din 'cele două țări.

O importantă deosebită s-a acordat 
colaborării economice și tehnico- 
științifice dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară 
Bulgaria. S-a constatat că aceasta se 
lărgește și aprofundează în confor
mitate cu Programul de lungă durată 
privind dezvoltarea colaborării eco
nomice și țehnico-ștlințifice pe peri
oada pînă în anul 1990, iar in unele 
domenii pînă in anul 2000, care a 
fost semnat in 1984. Se află in curs 
de îndeplinire o serie de convenții 
de specializare și cooperare in pro
ducție în domeniile construcțiilor de 
mașini, electronicii și electrotehnicii, 
metalurgiei, chimiei. Ținînd seama 
de nivelul potențialului economic și 
tehnico-științific al Republicii Socia
liste România și Republicii Populare 
Bulgaria, precum și de rezultatele 
obținute pinâ în prezent în desfășu
rarea colaborării economice bilatera
le, a fost subliniată necesitatea folo- 

• sirii mai largi a unor noi forme 
eficiente și s-a hotărît să fie inten
sificată activitatea pentru utilizarea 
cit mai deplină a posibilităților exis
tente de extindere și diversificare a 
cooperării și specializării în produc
ție, pe termen lung, pentru creș
terea ponderii acestora în ansamblul 
schimburilor economice bilaterale.

Au fost apreciate pozitiv rezulta
tele întilnirii primilor miniștri ai 
guvernelor celor două țări și activi
tatea Comisiei mixte româno-bulga
re de colaborare economică și teh- 
nico-științifică in îndeplinirea hotă
rîrilor adoptate la nivel inalt. S-a 
stabilit ca cele două guverne, Co
misia mixtă guvernamentală, orga
nele și ministerele economice să ac
ționeze hotărît pentru realizarea în
țelegerilor privind dezvoltarea co
laborării economice bilaterale.

A fost examinat modul de îndepli
nire a acordului comercial de lungă 
durată pe actualul cincinal și s-a dat 
sarcină organelor de planificare și 
de comerț exterior să intensifice ac
tivitatea in scopul îndeplinirii aces
tuia, al identificării și valorificării 
tuturor rezervelor pentru asigurarea 
creșterii stabile și diversificarea 
schimbului de mărfuri în următorii 
ani, pentru înfăptuirea obiectivelor 
stabilite la nivel înalt pe perioada 
pinâ în anul 1990. De asemenea, s-a 
indicat să se întreprindă măsuri ca, 
în cadrul activității de coordonare a 
planurilor de dezvoltare a economi
ilor naționale ale Republicii Socia
liste România și R. P. Bulgaria pe 
perioada 1990—1995, să se asigure 
creșterea substanțială a volumului 
schimburilor comerciale și cooperă
rii economice. ,

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Todor Jivkov au convenit 
înființarea unei comisii speciale gu
vernamentale româno-bulgare, care 
să elaboreze Programul pentru adin- 
cirea în continuare a cooperării și 
specializării în producție in vederea 
ridicării pe o nouă treaptă a relați
ilor de colaborare economică dintre 
cele două țări.

A fost analizată activitatea de va
lorificare a potențialului hidrotehnic 
al Dunării prin construirea, cu efor

în cadrul ultimei runde de 
convorbiri, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Todor Jivkov și-au exprimat sa
tisfacția față de rezultatele vizitei, 
ale dialogului purtat, în aceste 
zile, apreciind că transpunerea în 
viață a hotărîrilor stabilite va 
contribui la dezvoltarea în conti
nuare a relațiilor de prietenie și 
colaborare româno-bulgare pe plan 
politic, economic, tehnico-științi- 

turile comune ale celor două țâri, a 
obiectivelor convenite, care au im
portanță pentru dezvoltarea lor eco
nomica și întărirea prieteniei dintre 
cele două popoare. Cei doi conducă
tori de partid și de stat au indicat 
organelor de stat și organizațiilor 
economice să accelereze Înfăptuirea 
înțelegerilor privind realizarea aces
tor obiective.

Ministerele și organizațiile cores
punzătoare din cele două țări au pri
mit sarcina să intensifice cooperarea 
la obiectivele industriale realizate in 
comun, să depună în continuare 
eforturi pentru dezvoltarea colabo
rării în valorificarea unor resurse de 
materii prime in zona de frontieră, 
să acționeze pentru concretizarea 
posibilităților de realizare a noi 
obiective industriale de interes co
mun.

A fost reafirmat interesul celor 
două părți de a extinde colaborarea 
în vederea realizării unor proiecte și 
operațiuni comerciale pe terțe piețe.

A fost apreciată pozitiv activitatea 
desfășurată pentru îndeplinirea Pro
gramului de’ colaborare și cooperare 
în domeniul științei și tehnologiei pe 
perioada 1986—1990. S-a hotărit ca 
organele . de resort să-și intensifice 
eforturile pentru Identificarea de 
noi posibilități care să ducă Ia spo
rirea contribuției cooperării tehnico- 
științifice bilaterale la soluționarea 
unor probleme de primă importanță 
pentru economiile naționale ale ce
lor două țări.

Cei doi conducători au subliniat 
necesitatea intensificării conlucrării 
țărilor lor pentru traducerea in viață 
a înțelegerilor adoptate la Consfă
tuirea economică la nivel inalt a ță
rilor membre ale C.A.E.R., reali
zarea prevederilor Programului com
plex al prjgtesului teaeico-științific 
pînă in anul 2000, perfecționarea in 
continuare a colaborării în cadrul 
C.A.E.R. și a activității acestei orga
nizații.

Cei doi conducători de partid șt 
de stat au dat o înaltă apreciere re
zultatelor colaborării bilaterale in 
domeniile științei, învățâmîntului, 
culturii, artei, sportului și turismu
lui și s-a convenit lărgirea și îm
bogățirea conlucrării în aceste dome
nii, folosirea de forme cit mai efi
ciente pentru aprofundarea cunoaș
terii reciproce dintre cele două po
poare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Todor Jivkov au efectuat un 
schimb de păreri cu privire la pro
blemele actuale ale vieții interna
ționale. S-a constatat că situația in
ternațională actuală continuă să fie 
complexă. In condițiile existentei 
armelor nucleare care pot distruge 
însăși viata pe planeta noastră, se 
impune o nouă concepție, o nouă 
abordare a problemelor păcii și răz
boiului. a realităților complexe și 
interdependențelor lumii contempo
rane. în interesul întăririi securită
ții generale. Problema fundamenta
lă a' contemporaneității o (constituie 
oprirea cursei înarmărilor și trecerea 
la dezarmare, in primul rînd la de
zarmarea nucleară. apărarea păcii 
și '"eții pe Fămint.

Cei doi conducători au subliniat 
că țările lor se pronunță cu fermita
te t’C'.tru eliminarea totali a arme
lor nucleare, susțin propunerile U- 
niunii Sovietice privind lichidarea, 
pe etape, pină in anul 2000. a aces
tor arme. A fost salutată ințelegerea 
de principiu la care s-a ajuns cu 
privire la încheierea unui acord so- 
vieto-american referitor la lichida
rea rachetelor cu rază medie și cu 
rază mai scurtă de acțiune. A fost 
subliniată necesitatea ca celelalte 
state să-și aducă contribuția la rea
lizarea acestui acord, să renunțe Ia 
orice ar putea împiedica încheierea 
lui. S-a exprimat convingerea că 
semnarea în cel mai scurt timp a 

fic, cultural și în alte domenii de 
activitate, în interesul ambelor 
țări și popoare, al progresului și 
prosperității lor, al cauzei gene
rale a socialismului, înțelegerii și 
cooperării internaționale.

'Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Todor Jivkov au hotărît 
să continue dialogul la nivel înalt, 
care s-a dovedit a fi un factor e- 
sențial în dezvoltarea și întărirea 
continuă a bunelor relații dintre 

unui astfel de acord va deschide 
calea elaborării unui tratat privind 
reducerea cu 50 la sută a armamen
telor strategice ofensive, respectării 
stricte a tratatului privind apărarea 
antirachetă și opririi oricăror acțiuni 
de militarizare a -Cosmosului, adop
tării altor măsuri de dezarmare și 
întărire a încrederii și securității 
statelor. Salutind înțelegerea privind 
începerea negocierilor pentru înce
tarea experiențelor nucleare, s-a e- 
vidențiat necesitatea de a se face 
totul pentru realizarea cit mai grab
nică a unui acord de interzicere to
tală a acestor experiențe și oprire 
a oricăror activități menite să ducă 
la dezvoltarea și perfecționarea ar
melor nucleare. S-a exprimat spe
ranța că viițoarea intilnire sovieto- 
americană la nivel inalt va contribui 
la realizarea de progrese reale pe 
calea dezarmării, care să răspundă 
așteptărilor popoarelor lumii, la îm
bunătățirea relațiilor dintre U.R.S.S. 
și S.U.A., va influența favorabil cli
matul internațional.

S-a subliniat că propunerea pri
vind reducerea forțelor armate, a ar
melor nucleare tactice și convențio
nale din Europa, in condițiile redu
cerii proporționale a cheltuielilor mi
litare, deschide perspective largi 
pentru însănătoșirea atmosferei pe 
continent. A fost exprimată din nou 
disponibilitatea examinării neintîr- 
ziate, in cadrul procesului general- 
european, a unor măsuri practice de 
înfăptuire a acestei propuneri.

Relevind politica și acțiunile con
secvente in favoarea dezarmării ale 
Tratatului de la Varșovia în lupta 
pentru menținerea și intărirea păcii 
în Europa și in întreaga lume, cei 
doi conducători au subliniat însem
nătatea și actualitatea documentelor 
Consfătuirii de la Berlin a Comitetu
lui Politic Consultativ al statelor 
participante la tratat, ca o contribu
ție remarcabilă la eforturile po
poarelor de a trăi într-o lume fără 
arme și fără războaie.

Analizind desfășurarea Reuniunii 
de la Viena a reprezentanților sta
telor participante la C.S.C.E. și per
spectivele încheierii cu succes a aces
teia, tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Todor Jivkov au subliniat 
că în prezent eforturile trebuie în
dreptate în direcția elaborării unui 
document final cuprinzător și echi
librat, care, prin înțelegerile și mă
surile stabilite, să contribuie la dez
voltarea și afirmarea procesului ge
neral european, la promovarea dezar
mării și Ia îmbunătățirea relațiilor 
și a colaborării intre țările europene 
in toate domeniile de activitate.

Republica Socialistă România șl 
Republica Populară Bulgaria au re
liefat însemnătatea dezvoltării in 
continuare a colaborării bilaterale 
între statele balcanice in toate do
meniile, precum și a colaborării 
multilaterale intre acestea in domenii 
și probleme de interes comun, ceea 
ce ar contribui la consolidarea cli
matului de încredere și înțelegere 
în zonă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Todor Jivkov au reafirmat 
hotărîrea celor două țâri vecine de 
a acționa și mai intens pentru trans
formarea Balcanilor într-o zonă li
beră de arme nucleare, pentru înfăp
tuirea inițiativei comune româno- 
bulgare privind crearea in Balcani a 
unei zone fără arme chimice, ceea 
ce ar constitui o contribuție impor
tantă la intărirea păcii și securității 
in Balcani, in Europa și în lume. In 
acest context, cei doi conducători 
s-au pronunțat pentru ținerea unei 
intilniri la nivel înalt a țărilor bal
canice.

România și Bulgaria s-au pronun
țat pentru dezvoltarea și aprofunda
rea relațiilor cu celelalte țări socia
liste în interesul luptei pentru so
cialism, pentru colaborare și conlu
crare cu toăte forțele democratice și 

partidele, țările și popoarele noas
tre.

Convorbirile s-au desfășurat în 
spiritul prieteniei, înțelegerii și 
stimei reciproce în care se dez
voltă bunele relații româno-bul
gare.

în legătură cu rezultatele con
vorbirilor și înțelegerilor con
venite a fost adoptat un Co
municat comun, care se dă pu
blicității.

progresiste, pentru pace șl progres 
social. ' •

Cei doi conducători de partid și de 
stat au reafirmat hotărîrea țărilor lor 
de a depune toate eforturile pentru 
crearea unui sistem cuprinzător de 
pace și securitate internațională. S-a 
subliniat că edificarea unui aseme
nea sistem, care să includă dome
niile politico-militar. economic, eco
logic și umanitar, ar contribui la 
crearea unei lumi mai sigure pentru 
popoarele europene, precum și pen
tru popoarele întregii planete.

Cei doi conducători au subliniat 
necesitatea soluționării politice, juste 
și trainice a problemelor litigioase 
și a conflictelor existente intre state, 
în primul rînd a celor din Orientul 
Mijlociu, Africa de Sud și America 
Centrală, prin mijloace pașnice, prin 
tratative, pe durata cărora să înce
teze orice formă de operațiuni mi
litare.

Constatînd inrăutăț:rea situației 
economice din lume, cei doi condu
cători de partid și de stat s-au pro
nunțat pentru măsuri și acțiuni 
hotărîte vizînd lichidarea subdez
voltării și realizarea noii ordini eco
nomice internaționale, pentru solu
ționarea globală a problemei dato
riilor externe care împovărează ță
rile în curs de dezvoltare, pentru 
restructurarea relațiilor economice 
internaționale, pe baze democratice 
și echitabile. A fost evidențiată sem
nificația deosebită a relației dintre 
dezarmare și dezvoltare în rezolva
rea problemelor economice interna
ționale. în asigurarea progresului 
economic și social al popoarelor. S-a 
apreciat necesar ca statele să renun
țe la orice măsuri protecționiste și 
discriminatorii, la orice bariere ar
tificiale care împiedică dezvoltarea 
normală a comerțului internațional

S-a subliniat rolul important al 
mișcării țărilor nealiniate, contribu
ția pe care o aduce la rezolvarea 
constructivă a problemelor interna
ționale. la menținerea și consolida
rea păcii în lume.

România și Bulgaria și-au reafir
mat sprijinul față de O.N.U. și s-au 
pronunțat pentru creșterea presti
giului acestei organizații, a rolului 
ei în menținerea păcii și securității 
în lume, in soluționarea probleme
lor care confruntă omenirea.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Todor Jivkov au reafirmat 
hotărîrea celor două partide de a 
acționa consecvent pentru intărirea 
colaborării și unității partidelor co
muniste și muncitorești, pentru dez
voltarea unei ample conlucrări și a 
unui dialog activ intre acestea. în 
spirit tovărășesc, al respectării auto
nomiei fiecărui partid, egalității 
depline în drepturi și solidarității 
internaționale.

P.C.R. și P.C.B. vor conlucra si în 
viitor cu partidele socialiste, social- 
democrate. cu alte partide democra
tice și mișcări de eliberare naționa
lă. cu forțele antiimperialiste și pro
gresiste de pretutindeni, cu organi
zațiile care se pronunță pentru 
dezarmare, pentru o lume mai bună 
și mai dreaptă pe planeta noastră.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Todor Jivkov au apreciat 
pozitiv rezultatele vizitei și au re
levat hotărîrea celor două țări de a 
acționa și în continuare pentru 
aprofundarea și intensificarea rela
țiilor româno-bulgare in toate do
meniile.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist 
Român președintele Republicii So
cialiste România, a adresat invitația 
ca tovarășul Todor Jivkov. secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Popu’are Bulgaria, să efec
tueze o vizită oficială de prietenie 
în Republiqp Socialistă România. 
Invitația a fost acceptată cu plăcere.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
ȘI TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU 

AU REVENIT ÎN CAPITALĂ
(Urmare din pag. I) 

prietenia !“. Cei prezenți au ex
primat și cu acest prilej sentimen
tele de profundă dragoste și recu
noștință cu care ■ întregul nostru 
popor îl înconjoară pe conducăto
rul partidului și statulpi nostru,

Ceremonia plecării din Sofia
(Urmare din pag. I)
bri ai C.C. al P.C. Bulgar, ai Con
siliului de Stat și ai Consiliului de 
Miniștri, conducători de instituții 
centrale, organizații de masă și 
obștești, generali și ofițeri supe
riori.

Erau de față ambasadorul 
României la Sofia și ambasadorul 
Bulgariei la București.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au sosit 
la aeroport însoțiți de tovarășul 
Todor Jivkov.

O gardă militară a prezentat 
onorul. Au fost intonate im
nurile de stat ale Republicii 
Socialiste România și Republi
cii Populare Bulgaria^ Tovarășul

TBLRGRSM’l DE Lă BORDUL MWIDBîULIJI PREZIDENȚIAL

Tovarășului TODOR JIVKOV
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria

SOFIA

Părăsind teritoriul Republicii Populare Bulgaria, doresc să vă ex
prim, în numele meu și al tovarășei mele, al colaboratorilor care mă 
însoțesc, cele mai vii mulțumiri pentru primirea călduroasă și ospita
lieră de care ne-am bucurat în tot timpul vizitei noastre în țara 
dumneavoastră.

Sînt încredințat că noua întîlnire, convorbirile și înțelegerile la 
care am ajuns vor impulsiona și mai puternic dezvoltarea tradiționalelor 
relații de prietenie și colaborare dintre partidele și țările noastre, în 
interesul și spre binele ambelor popoare, al cauzei generale a socialis
mului, a înțelegerii, securității și păcii în Balcani, în Europa și în în
treaga lume.

Cu această convingere, vă adresez, o dată cu salutul nostru de rămas 
bun, cele mai calde urări de sănătate și fericire personală, de progres, 
prosperitate și pace pentru poporul bulgar prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

„Noi mărturii ale 
sentimentelor de sinceră

%

prietenie dintre 
popoarele român și bulgar"

REVISTA PRESEI BULGARE

Presa bulgară de vineri, 9 oc
tombrie, publică, pe primele pa
gini, ample reportaje, însoțite de 
fotografii, de la principalele mo
mente care au marcat cea de*a  
doua zi a vizitei oficiale de prie
tenie a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, în 
Bulgaria. Continuarea dialogului 
rodnic dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu și tovarășul 
Todor Jivkov — se subliniază — 
conturează perspectivele relați
ilor dintre cele două țări. De 
asemenea, vizita efectuată Ia 
Plovdiv, primirea călduroasă, en
tuziastă, de care s-au bucurat 
distinșii soli ai poporului ro
mân din partea locuitorilor ora
șului sînt pe larg relatate de 
cotidianele bulgare.

Sub titlul „Colaborare pe baza 
celor mai noi cuceriri ale progre
sului tehnico-științific", ziarul 
„RABOTNICESKO DELO", or
ganul central de presă al C.C. al 
P.C.B., subliniază că „Progresul 
tehnico-științific, simbioza dintre 
știință și producție și perspecti
vele colaborării, cooperării și 
specializării tot mai strînse din
tre România și Bulgaria au con
stituit temele majore ale dialogu
lui româno-bulgar la cel mai 
înal' nivel, care a avut loc, joi, 
în cea de-a doua zi a vizitei înal- 
ților oaspeți români. Dialogul 
început la masa tratativelor de Ia 
reședința Boiana — scrie ziarul 
— a fost reluat la Plovdiv, în 
timpul vizitelor ,efectuate la 
Complexul de cercetare științifi
că „Gheorghi Dimitrov" și la ex
poziția construcțiilor de ma’ini, 
electronicii, chimiei si biotehno- 
logiei din cadrul Tîrgului in
ternațional de la Plovdiv.

Ziarul subliniază că, prin rea
lizarea a noi înțelegeri de cola

satisfacția pentru rezultatele rod
nice ale noului dialog la nivel 
înalt româno-bulgar, ce reprezintă 
o nouă contribuție de seamă la 
dezvoltarea pe mai departe a tra
diționalelor relații de prietenie și 
colaborare dintre partidele, țările 
și popoarele noastre.

Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, împreună cu to
varășul Todor Jivkov, au trecut 
în revistă garda de onoare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu și-au 
luat apoi rămas bun de la per
soanele oficiale bulgare aflate pe 
aeroport.

La scara avionului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu și-au luat un 
călduros rămas bun de la tova
rășul Todor Jivkov. Cei doi 
conducători de partid și de stat 
și-au exprimat, încă o dată, satis
facția față de rezultatele vizitei, 
și-au string mîinile cu prietenie, 
s-au îmbrățișat.

borare în domeniile construcți
ilor de mașini, electronicii, chi
miei, petrochimiei ș.a., se asigură 
înfăptuirea prevederilor Progra
mului de colaborare economică 
și tehnico-științifică dintre Româ
nia și Bulgaria pe perioada pînă 
în anul 1990, iar în unele dome
nii pînă în anul 2000, ridicarea 
la un nivel superior a acestor 
relații, în conformitate cu cele 
convenite cu prilejul noului dia
log la nivel înalt".

La rîndul său, ziarul „NAROD- 
NA MLADEJ", sub titlul „Noi 
perspective ale colaborării româ
no-bulgare", scrie : „Cea de-a 
doua zi a vizitei tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu in Bulgaria a 
adus noi mărturii ale sentimen
telor de sinceră prietenie ce leagă 
popoarele român și bulgar, care 
și-au găsit expresie în manifestă
rile pline de căldură ale locuito
rilor orașului Plovdiv, a scos în 
evidență noi posibilități pentru 
dezvoltarea și adîncirea colabo
rării dintre cele două țări socia
liste vecine".

Același ziar publică o cores
pondență. din București, sub titlul 
„învățăm pentru viitor", în care 
înfățișează preocuparea statului 
român pentru formarea unor ca
dre cu înaltă pregătire necesare 
economiei naționale.

Ample relatări, însoțite de fo
tografii, sînt inserate, de aseme- 
ne„, de ziarele „OTECESTVEN 
FRONT", „TRUD“, „ZEMEDELS- 
KO ZNAME", „NARODNA AR
MIA" „KOOPERATIVNO SELO".

Toate ziarele anunță, pentru 
cea de-a treia zi a vizitei, mi
tingul prieteniei româno-bulgare, 
transmis în direct de posturile de 
radio și televiziune.

Amole relatări privind vizita 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu în 
Bulgaria au fost transmise, de 
asemenea, de POSTURILE DE 
RADIO ȘI TELEVIZIUNE.
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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I)
soluționării tutu
ror problemelor le
gate de trecerea la 
realizarea hidro
centralei Turnu
Măgurele — Nico- 
pole și a hidrocen
tralei Călărași — 
Silistra.

Sîntem bucuroși 
să constatăm că vi
zita se încheie cu 
rezultate impor
tante pe linia dez
voltării și diversi
ficării colaborării 
și cooperării multi
laterale româno- 
bulgare, a priete
niei 
bune 
tre 
mân

Se 
că avem toate con
dițiile ca, în spiri
tul îndelungatelor 
noastre tradiții de 
prietenie și bună 
vecinătate, să întă
rim continuu legă
turile multilaterale 
dintre țările, parti
dele și popoarele 
noastre, să facem 
ca România și Bul
garia, colaborînd și 
conlucrînd tot mai 
ștrîns, să înainteze 
neabătut și să ob
țină tot mai mari 
victorii pe calea socialismului și 
nismului l (Aplauze puternice, 
lungate).

$i unei mai 
cunoașteri în- 
popoarele ro
și bulgar, 
poate afirma

comu- 
inde-

Dragi prieteni bulgari,
în timpul vizitei noastre am 

cunoaște nemijlocit activitatea și realiză
rile poporului bulgar prieten, hotărîrea 
sa de a asigura transpunerea în viață a 
programului de dezvoltare economică și 
socială a țării stabilit de Congresul al 
XIII-lea al Partidului Comunist Bulgar. 
Ne bucurăm sincer de realizările pe care 
le obțineți și vă. urăm, dragă tovarășe 
Jivkov și dragi prieteni bulgari, noi și 
importante succese pe calea dezvoltării 
continue a Bulgariei socialiste, (Vii și 
puternice aplauze).

Poporul nostru, acționînd strîns unit în 
jurul Partidului Comunist Român, ob
ține succese de seamă în înfăptuirea 
hotărîrilor celui de-al XIII-lea Congres 
al partidului, care a stabilit obiectivele 
trecerii României într-un 
superior de dezvoltare — 
socialistă mediu dezvoltată.

Toate marile realizări 
România în anii socialismului sînt 
zultatul muncii pline de abnegație a 
clasei muncitoare, a țărănimii, intelec
tualității, >a întregului nostru popor, care 
înfăptuiește neabătut politica Partidului 
Comunist Român, bazată pe aplicarea 
creatoare a legităților obiective și a ade
vărurilor generale ale socialismului ști
ințific la realitățile și condițiile concrete 
din țara noastră.

Am pornit și pornim întotdeauna de la 
teza construirii socialismului cu poporul 
și pentru popor, de la faptul că nu se 
poate concepe edificarea noii orînduiri, 
făurirea societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintarea spre comunism 
fără a asigura un larg cadru democratic 
de participare nemijlocită a oamenilor 
muncii la conducerea întregii societăți. 
De aproape 20 de ani, în unitățile eco- 
nomico-sociale din România funcționează 
consilii ale oamenilor muncii, au fost 
instituționalizate adunările generale și 
s-a realizat un larg sistem de organisme 
democratice prin care oamenii muncii 
participă nemijlocit la conducerea pro
ducției, a tuturor sectoarelor de activi
tate, în calitatea lor de proprietari, pro
ducători și beneficiari a tot^ceea ce se 
realizează în patria noastră socialistă.

Acționăm în continuare pentru pro
movarea susținută a autoconducerii și 
autogestiunii economice, a noului me
canism economico-financiar în toate 
domeniile vieții economice și sociale. Ne 
preocupăm continuu de întărirea și dez
voltarea proprietății socialiste — de stat 
și cooperatiste — baza progresului mul
tilateral al societății noastre socialiste, 
a creșterii nivelului de trai material și 
spiritual al întregului nostru popor.

în cadrul recentei plenare a Comite
tului Central al partidului — care a avut 
loc la începutul acestei săptămîni — am 
adoptat noi măsuri pentru perfecțio
narea în continuare a organizării, pla
nificării și conducerii întregii activități 
economice și sociale.

în toată această activitate am pornit 
și pornim de la necesitatea întăririi con
tinue a rolului conducător al partidului 
în întreaga operă de construcție so
cialistă în România.

Considerăm că realizările pe care 
poporul român și poporul bulgar le obțin 
în dezvoltarea lor economico-socială, in 
edificarea cu succes a noii orînduiri, 
relațiile de trainică prietenie și co
laborare dintre partidele și țările noastre 
reprezintă o contribuție de seamă la 
cauza socialismului, la afirmarea tot mai 
puternică a forței și prestigiului său în 
lume. (Aplauze puternice).
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Dragi tovarăși și prieteni,
Situația internațională se menține deo

sebit de gravă și complexă. în lume au 
loc mari acțiuni în direcția dezarmării 
și păcii, dar, în același timp, 
acțiunile politicii de forță, de 
brutal în treburile interne 
state.

Uriașele cantități de arme 
care s-au acumulat în Europa și în lume 
pun cu tărie problema abordării într-un 
mod nou a problemelor păcii și războiu
lui, care să pornească de la faptul că un 
război mondial, în epoca nucleară, este 
de neconceput, pentru că el ar duce 
practic la distrugerea vieții pe Pămînt, 
a întregii omeniri. Iată de ce noi apre
ciem că problema fundamentală a epocii ■ 
noastre este oprirea cursei înarmărilor, 
și în primul rînd a celor nucleare, tre
cerea la dezarmare, înlăturarea primej
diei de război și asigurarea unei păci 
trainice în lume.

România a salutat cu satisfacție situa
ția nouă care s-a creat în urma înțele
gerilor recente dintre Uniunea Sovietică 
și Statele Unite ale Americii cu privire 
la semnarea, în perioada următoare, 
încă în acest an, a unui acord referitor 
la eliminarea rachetelor cu rază medie 
de acțiune și a celor operativ-tactice din 
Europa și de pe alte continente și înce
perea de negocieri privind încetarea ex
periențelor nucleare. Considerăm sem
narea unui asemenea acord ca un eve
niment de însemnătate istorică — și ne 
exprimăm speranța și dorința ca acesta 
să fie realizat în cel mai scurt timp, 
ceea ce răspunde intereselor tuturor po
poarelor, inclusiv ale popoarelor sovietic 
și american.

în același timp, apreciem că este ne
cesar să se acționeze cu hotărîre pentru 
reducerea armelor convenționale. în 
această privință, România a trecut încă 
din anul 1986 — în cadrul unui referen
dum național —• la reducerea unilatera
lă cu 5 la sută a armamentelor, efecti
velor și cheltuielilor • militare, demon- 
strîndu-și astfel voința de a acționa 
neabătut pentru dezarmare și pace.

Acordăm o atenție deosebită regiunii 
Balcanilor, ca parte inseparabilă a pro
cesului de edificare a unei securități 
reale în Europa. Dorim ca aceasta să 
devină o zonă a bunei vecinătăți, a în
țelegerii, colaborării și păcii, o regiune 
fără arme nucleare și chimice, fără baze 
militare străine. în acest scop, ar avea 
o mare însemnătate organizarea, în cel 
mai scurt timp, a unei conferințe la 
nivel înalt a șefilor de state și de guver
ne ai țărilor balcanice.

O dată cu măsurile pentru dezarmare, 
este necesar să fie intensificate efortu
rile și acțiunile pentru soluționarea, pe 
calea tratativelor, a tuturor problemelor 
litigioase dintre state, pentru renunțarea 
la forță și la amenințarea cu folosirea 
forței în relațiile internaționale. în mod 
deosebit, considerăm că trebuie sporite 
eforturile pentru realizarea unei păci 
globale, trainice și juste, în Orientul 
Mijlociu, precum și pentru încetarea 
războiului dintre Iran și Irak, pe baza*  
rezoluției O.N.U., și soluționarea politică 
prin tratative a problemelor dintre cele 
două țări.

România militează consecvent pentru 
lichidarea subdezvoltării și instaurarea 
unei noi ordini economice internaționa
le, pentru soluționarea echitabilă a pro
blemei datoriilor externe, care .împovă
rează tot mai greu țările în curs de dez
voltare. în acest scop, ne pronunțăm 
pentru organizarea unei conferințe in
ternaționale, sub egida Organizației Na
țiunilor Unite, la care să participe, cu 
drepturi egale, atât țările în curs de dez
voltare, cît și cele dezvoltate, în vederea 
realizării unor înțelegeri care să deschi
dă calea instaurării unor relații noi în 
viața economică internațională, bazate

continuă 
amestec 

ale altor

nucleare

pe deplina egalitate și echitate, să favo
rizeze progresul mai rapid al tuturor ță
rilor, în primul rînd al țărilor mai ră
mase în urmă, să asigure stabilitatea 
economiei mondiale.

Țara noastră va dezvolta larg, și în 
viitor, relațiile sale cu țările socialiste, 
cu țările în curs de dezvoltare, cu țările 
capitaliste dezvoltate, cu toate statele 
lumii, fără deosebire de orînduire socia
lă, situînd ferm la baza tuturor acestor 
relații principiile deplinei egalități, res
pectului suveranității și independenței 
naționale, neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc, renunțării 
la forță și la amenințarea cu forța, res
pectării dreptului fiecărui popor la. dez
voltare liberă și independentă.

în încheiere, doresc să exprim încă o 
dată convingerea că noua, noastră vizită 
în Bulgaria prietenă, convorbirile pe 
care le-am purtat în aceste zile, înțele
gerile la care am ajuns vor marca un 
nou și important moment în dezvoltarea 
prieteniei și colaborării dintre partidele, 
țările și 
edificare 
lucrarea 
național, 
și bulgar, al cauzei înțelegerii, colaboră
rii și păcii în Balcani, în Europa și în 
întreaga lume. (Vii și îndelungi aplauze).

Trăiască prietenia și colaborarea 
multilaterală dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist Bulgar, 
dintre Republica Socialistă România și 
Republica Populară Bulgaria, dintre po
poarele român și bulgar I (Aplauze pu
ternice, prelungite).

Urez, încă o dată, poporului bulgar 
prieten succese tc)t mai mari în dezvol
tarea economico-socială, progres și bu
năstare 1 (Aplauze puternice, prelungite).

Să se întărească continuu colabo
rarea și solidaritatea țărilor socialiste, a 
tuturor forțelor democratice, progresiste 
și antiimperialiste 1 Trăiască pacea în 
lume ! (Aplauze puternice, îndelungate).

popoarele, noastre, în opera de 
a socialismului, vor lărgi con- 
româno-bulgară pe plan inter- 
spre binele popoarelor român

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
TODOR JIVKOV

(Urmare din pag. I)
lung în acest do
meniu , pînă 
anul 2000.

Oaspeții noștri 
români sînt în a 
treia zi a vizitei în 
Bulgaria. Doresc să 
vă comunic, dragi 
tovarăși, că întâlni
rile și convorbirile 
între cele două de
legații s-au desfă
șurat fructuos, în
tr-o atmosferă cor
dială. Noi am fă
cut o trecere în re
vistă aprofundată a 
îndeplinirii înțele
gerilor reciproce ; 
a problemelor' încă 
nerezolvate între 
cele două țări, in
clusiv a unor pro
bleme ecologice ; 
am trasat sarcini 
noi privind cola
borarea noastră în 
continuare.

Ceea ce am rea- . 
lizat în 
decenii 
trecut 
nu este 
noi am
concluzia 
că, prin 
noilor exigențe ale 
timpului în care 
trăim și ale posi
bilităților de astăzi 
ale celor două țări, 
eficiența colaborării; să căutăm și să 
aplicăm forme și metode noi de conlu
crare ; să valorificăm în interesul po
poarelor noastre, -în interesul socialismu
lui potențialul economic de care dispu
nem.

Sînt convins că actuala noastră întâl
nire va da un nou impuls colaborării 
bulgaro-române multilaterale.

in

cele patru 
care au 

într-adevăr 
puțin. Dar 

ajuns la 
comună 
prisma

trebuie să sporim

Tovarășe ți tovarăși,
Relațiile dintre Republica Populară 

Bulgaria și Republica Socialistă Româ
nia se edifică și se dezvoltă corespunză
tor principiilor marxism-leninismului și 
ale internaționalismului socialist, în spi
ritul Tratatului de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală din 1970. Aceste 
relații sînt inspirate de idealul comunist 
comun pentru care au luptat mii de 
comuniști și patrioți. înfăptuirii acestui 
ideal își consacră astăzi forțele și cu
noștințele milioane de oameni ai muncii 
din Bulgaria socialistă și din România 
socialistă. Și noi sîntem ferm convinși că 
nu . există forță care să abată popoarele 
noastre de la acest drum.

Noi urmărim succesele obținute sub 
conducerea Partidului Comunist Român 
în edificarea societății socialiste multila
teral dezvoltate. Ne bucură realizările în 
industrie, în agricultură, in transporturi, 
în celelalte domenii, noua înfățișare a 
orașelor și satelor românești. Vă urăm 
din inimă, dragă tovarășe Ceaușescu, 
dragi tovarăși români, succese noi în 
dezvoltarea în continuare a României 
socialiste. (Vii aplauze).

Nu ne îndoim că poporul român, prin 
munca sa fructuoasă, va transpune în 
fapte hotărîrile celui de-al XIII-lea Con
gres al Partidului Comunist Român !

Poporul bulgar s-a dedicat, de aseme- 
muncii creatoare, constructive. Cel

de-al 
dului 
tegică 
nouă» 
Plenara Comitetului Central din 
a.c. a aprobat concepția privind edifi
carea în continuare a socialismului în 
țara noastră. Noi ne propunem ca scop 
efectuarea unei profunde restructurări 
în dezvoltarea noastră, realizarea unei 
stări calitativ noi a societății socialiste 
în Bulgaria. O garanție pentru aceasta o 
constituie energia și ^inițiativa oamenilor 
muncii de la noi, promovarea democra
tismului socialist pe principiile autocon
ducerii.

Noi ne dăm clar seama că atît succe
sele, cît și obiectivele ce ne-am propus 
n-ar putea fi posibile fără prietenia fră
țească și colaborarea multilaterală cu 
Uniunea Sovietică și celelalte țări so
cialiste. Nu ne putem imagina edificarea 
societății socialiste la noi fără un schimb 
permanent de experiență între țările și 
popoarele care au pornit pe drumul 
socialismului, fără participarea noastră 
cea mai activă la integrarea economică 
socialistă.

Noi salutăm procesul înnoitor care se 
desfășoară în Țara Sovietelor duoă cel 
de-al XXVII-lea Congj-es al P.C.U.S. în 
condițiile actuale, acest proces dezvoltă 
și traduce în viață cu o nouă vigoare 
ideile Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, al cărei jubileu glorios îl va 
sărbători festiv, peste o lună, și poporul 
nostru, împreună cu întreaga omenire 
progresistă. (Aplauze).

XIII-lea 
nostru a 

privind 
în toate

Congres parti-
trasat direcția stra- 
o creștere calitativ 
domeniile vieții, iar 

Iulie

Tovarășe și tovarăși,
Situația internațională contemporană, 

indiferent de tendința spre ameliorare 
care s-a conturat în ultimul timp, rămî- 
ne complicată și încordată. în această 
situație, corespunzător

gîndire politică, statele participante la 
Tratatul de la Varșovia, țările socialiste 
promovează o politică internațională 
constructivă, prezintă inițiative și .orga
nizează acțiuni orientate spre prevenirea 
amenințării nucleare, spre rezolvarea 
problemelor principale cu care este con
fruntată omenirea.

O expresie elocventă a acestui fapt 
este și propunerea privind crearea unui 
sistem atotcuprinzător de securitate in
ternațională. Noi împărtășim întru totul 
și susținem ideile noi în această direc
ție exprimate recent de tovarășul Mihail 
Gorbaciov.

Cu o deosebită satisfacție am salutat 
convenirea în principiu a încheierii unei 
înțelegeri sovieto-americane privind li
chidarea rachetelor cu rază medie și mai 
mică de acțiune și convenirea unei în- 
tîlniri între secretarul general al Comi
tetului Central al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice și președintele 
S.U.A. în toamna anului curent.

Apreciem pozitiv înțelegerea semnată 
privind crearea unor centre de diminua
re a pericolului nuclear.

Pericolul nuclear amenință întreaga 
omenire și este pe deplin explicabil, este 
pe deplin legic faptul că ideea cauzei 
păcii cuprinde cele mai largi cercuri po
litice, sociale, de creație și altele, devi- < 
ne tot mai mult o cauză a tuturor po
poarelor !

Republica 
politicii sale 
continuare 
girea 
bună 
borare
convins că împreună cu dumneavoastră, 
dragi prieteni români, vom continua să 
acționăm în mod activ pentru transfor
marea peninsulei noastre într-o zonă li- . 
beră de arma nucleară și chimică. Este 
cunoscut, de asemenea, faptul că Bulga
ria este hotărîtă să semneze cu statele , 
balcanice un cod privind relațiile de 
bună vecinătate, care să includă renun
țarea la pretenții teritoriale și neadmi- 
terea folosirii teritoriului uneia dintre 
țări în scopuri și acțiuni ostile împotri
va alteia.

Preocupați de ocrotirea mediului în
conjurător, am propus statelor balcanice 
să încheie o înțelegere privind protec
ția ecologică a peninsulei. Noi sîntem 
gata pentru pași practici în această pri
vință.

Un principiu constant al activității in
ternaționale a Partidului Comunist Bul
gar și al politicii externe a statului nos
tru este consolidarea unității și coeziunii 
țărilor socialiste, întărirea încrederii și 
colaborării între popoare în numele păcii 
și progresului uman.

Populară Bulgaria, fidelă 
de pace, va acționa 
consecvent pentru 

și dezvoltarea relațiilor
vecinătate, încredere și 

cu țările din Balcani.

și în 
lăr- 

de 
cola- 
Sînt

noului mod de

Tovarășe și tovarăși,
încă o dată salut cel mai călduros pe 

scumpii noștri oaspeți.
Transmiteți, dragi prieteni români, sa

lutările și urările noastre cordiale oame
nilor muncii din minunata dumneavoas
tră țară 1 (Vii și puternice aplauze).

Să se dezvolte prietenia și unitatea de 
acțiune dintre Partidul Comunist Bulgar 
și Partidul Comunist Român, dintre Re
publica Populară Bulgaria și 
Socialistă România, dintre 
popoare frățești ale noastre ! 
puternice, indelungate).

Să se întărească unitatea și
țărilor socialiste 1 Trăiască pacea ! (Vil 
și indelungi aplauze).

Republica 
cele două

(Aplauze

coeziunea
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în lumina orientărilor stabilite la Plenara C.C. al P.C. R.

ZI DE ZI, S M« IMI I, ECONOMICE ÎNDEPLINITE EXEMPLAR!
Puternică concentrare a forțelor din agricultură pentru 

ÎNCHEIEREA NEÎNTÎRZIATĂ 
A TUTUROR LUCRĂRILOR!

Fină in seara zilei de 8 octombrie, griul a fost 
semănat pe 2 064 000 hectare, ceea ce reprezintă 85 
la sută din suprafața planificată. Sămința a mai 
rămas de încorporat pe 365 000 hectare, ceea ce 
permite aprecierea că însămînțarea griului a intrat 
în stadiul final.

De altfel, după cum rezultă din harta alăturată, 
în 5 județe semănatul a fost încheiat, iar într-un 
număr mare de județe lucrarea se execută pe ul
timele suprafețe. Acesta este un rezultat al bunei 
organizări a muncii, al folosirii cu randament spo
rit a mijloacelor mecanice, fapt ce a permis înca
drarea lucrărilor în perioada optimă.

Acum, cînd termenul-limită stabilit pentru în
cheierea semănatului a expirat, stadiul insămînță- 
rii griului într-un număr de județe, și îndeosebi 
în cele mari cultivatoare, se dovedește a fi neco
respunzător. Știută fiind importanța pe care o pre
zintă pentru nivelul producției încadrarea semăna
tului în limitele perioadei optime, rezultă că rit
mul însămințării griului trebuie accelerat la maxi
mum, pentru ca sămința să fie pusă sub brazdă 
în cel mai scurt timp posibil. Cu deosebire se 
impun măsuri energice pentru intensificarea lucră
rilor in județele Teleorman, Ialomița, Prahova, 
Brăila, Buzău, Satu Mare, Gorj, Dolj, Dîmbovița 
și Călărași, unde se constată și cele mai însem
nate rămineri în urmă. Folosind din plin timpul 
bun de lucru, organizind activitatea temeinic, asi- 
gurind executarea lucrărilor din zori și pînă șe 
întunecă, inițiind acțiuni de întrajutorare cu forțe 
mecanice unde este cazul, pretutindeni 
bil și necesar ca însămînțarea griului să 
in una-două zile, fără nici o întirziere.

este posi- 
se încheie

ORGANIZAȚIILE DE PARTID-FERM ANGAIATE
REALIZAREA PLANULUI
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8 octombrie, în procente, pe

BISTRIȚA ■
NĂSAUO

MUREȘ HARGHITA

SIBIU BRAȘOV
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/ BIHOR.

VASLUI

STADIUL ÎNSĂMINȚĂRII GRIULUI, în seara zilei de 
județe. (Date comunicate de Ministerul Agriculturii).

Mai sînt de semănat cu griu 365000 hectare
GRĂBIȚI Șl MAI MULT RITMUL ÎNSĂMÎNȚĂRILOR!
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Practic, în ultimul trimestru al anului, sarcinile de pro
ducție care revin unităților economice sînt deosebit de 
mobilizatoare, fiind mai mari decît în celelalte trimestre 
ale anului.

Așa cum sublinia secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, la recenta plenară a C.C. 
al P.C.R., este necesar să se treacă cu hotărire și răs

pundere la realizarea în fiecare sector, în fiecare centrală 
și întreprindere a tuturor programelor și planurilor stabi
lite in vederea realizării la timp a planului pe acest an I 

in continuarea ciclului de anchete pe care „Scînteia" 
le-a publicat cu privire la realizarea planului la producția 
fizică, prezentăm azi răspunsurile altor cadre de condu
cere din județe, 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 se impun atenției pentru generalizare ?
3) Care sînt problemele cu care se confruntă unitățile industriale din j'udeț ?

ialomița.- Control sistematic, exigent

RECOLTA - STR1NSĂ GRABNIC, CU RĂSPUNDERE 
MAXIMĂ PENTRU EVITAREA PIERDERILOR!

1 Comitetul județean de partid
Ialomița a orientat activitatea 
organelor și organizațiilor de 

partid, a consiliilor oamenilor mun
cii în direcția utilizării depline a în
tregului potențial material și uman 
pentru realizarea ritmică, zi de zi. a 
producției fizice. în structura și sor- 
timentația prevăzute în plan. în acest 
sens s-au stabilit sarcini precise pen
tru comitetele municipale și orășe
nești- de partid, precum și la nivelul 
tuturor întreprinderilor, ceea ce a 
permis soluționarea cu mai multă 
promptitudine a problemelor produc
ției. Rezultatele s-au materializat în 
îndeplinirea și depășirea planului Ia 
producția-marfă pe 9 luni, întregul 
spor de producție, de aproape 930 
milioane Iei, fiind obținut pe scama 
creșterii productivității muncii. Cu 
toate acestea, planul nu s-a îndepli
nit în întregime Ia toate cele 42 de 
produse urmărite operativ.

Sub conducerea biroului comitetu
lui județean de partid, în toate co
lectivele de muncă cu restanțe s-au 
întocmit programe de recuperare ,a 
rămînerilor în urmă, care sînt urmă
rite zilnic la toate nivelurile organi
zatorice. Acordăm o atenție deosebi
tă funcționării cu indici superiori a 
instalațiilor de la Combinatul de în
grășăminte chimice Slobozia, la în
treprinderile de ulei și de zahăr, ast
fel incit producția fizică să se rea
lizeze ritmic și de bună calitate.

2 Analizele organizate lunar, cu 
participarea directorilor și' secre
tarilor de partid, sub conduce

rea membrilor secretariatului comi
tetului județean, la nivelul munici
piului și orașelor, cu privire la modul 
cum s-au realizat sarcinile de plan 
în luna precedentă și problemele ce 
se ridică pentru luna în curs, permit 
o cunoaștere temeinică a realităților, 
stabilirea de măsuri concrete și so
luții pentru fiecare colectiv de mun
că. O atenție sporită s-a acordat in
vestițiilor și mai ales capacităților 
prevăzute să producă în acest an. 
Faptul că după 9 luni principalele 
obiective industriale, cum sint secția 
de perii pentru mașini electrice și 
secția de decorticat orez, au fost puse 
in funcțiune asigură condiții ca pro
ducția planificată pe trimestrul IV 
a.c. să fie îndeplinită integral și s-au 
creat premisele necesare pentru o 
bună pregătire a planului pe anul 
viitor, care prevede o creștere cu 
aproape 20 la sută față de acest an.

3 Ideile și orientările ce se des
prind din cuvîntarea secretaru
lui general al partidului, to

varășul Nicolae Ceaușescu, la recen
ta plenară a C.C. al P.C.R.. au mobi
lizat oamenii muncii din întregul ju
deț. îndeplinirea sarcinilor de plan 
pe trimestrul IV a.c., mai mari cu 15 
la sută față de realizările din trimes
trul trecut, impun mobilizarea ple
nară a tuturor colectivelor de oameni 
ai muncii, a organelor și organizați
ilor de partid, care, sub conducerea 
comitetului județean de partid, tre

buie să acționeze pentru utilizarea 
cu maximum de randament a capa
cităților de producție și a forței de 
muncă, pentru realizarea obiective
lor din programele de perfecționare 
a organizării și modernizare a pro
ducției, . pentru aplicarea cu fermi
tate a principiilor mecanismului e- 
conomico-financiar, a autoconducerii 
și autogestiunii.

Avînd în vedere rezultatele bune 
obținute pînă în prezent în funcțio
narea celor două fabrici de zahăr din 
județ, adresăm centralei și ministe
rului de resort rugămintea să ne 
sprijine în asigurarea, din județele 
învecinate, a unor cantități mai mari 
de sfeclă de zahăr. Tinind cont de 
necesitatea unei pregătiri temeinice a 
producției anului viitor, a realizării 
investițiilor noi cu termene de pu
nere în funcțiune in anul 1988. solici
tăm Ministerului Industriei Ușoare 
urgentarea aprobării indicatorilor 
pentru dezvoltările de la întreprin
derea de articole sportive-camping 
Urziceni. Filatura de bumbac Slobo
zia. Totodată, facerii un apel către 
unitățile furnizoare din cadrul Minis
terului Industriei de Utilaj Greu 
pentru livrarea utilajelor tehnologice 
și echipamentelor necesare in etapa 
a treia de dezvoltare a Combinatului 
de îngrășăminte chimice Slobozia.

Inq. George BOLOHAN 
secretar cu probleme economica 
al Comitetului județean Ialomița 
al P.C.R.

suceava: RfiZU|tate pe măsura bunei organizări a muncii

«

Mobilizînd larg majoritatea forțelor din agri
cultură la cules, pentru a se asigura pretutin
deni stringerea și depozitarea in cel mai scurt 
timp a recoltei de toamnă, in toate unitățile 
agricole, mecanizatorii și cooperatorii, cadrele 
de conducere și activiștii de partid și dc stat 
repartizați in campanie au datoria de înaltă 
răspundere de a manifesta exigență fermă pen
tru înlăturarea pierderilor de producție sub 
orice formă s-ar manifesta. Și trebuie spus că 
în marea majoritate a unităților agricole se lu
crează în acest spirit, cu înaltă răspundere pen
tru integritatea recoltei, pentru strîngerea în 
totalitate a roadelor muncii de un an. care a 
necesitat eforturi deosebite și cheltuieli consi
derabile. Este un mod firesc de a acționa, care 
trebuie să caracterizeze activitatea din absolut 
toate unitățile agricole.

Din păcate, există însă și excepții. Controa
lele efectuate în unele județe au scos la iveală 
în diferite unități situații inadmisibile de' ne
glijență și lipsă de răspundere față de soarta 
producției. Datorită lipsei de control și îndru
mare, în unele unități recoltarea s-a făcut de 
mîntuială, în urma culegătorilor sau a mijloa
celor mecanice rămînînd pe cîmp însemnate 
cantități de produse — porumb, cartofi, sfeclă 
de zahăr, legume și altele. Trebuie înțeles că 
toate aceste cantități de produse nerecoltate 
fac parte din producția evaluată la fiecare cul
tură și că, oricit de mici ar fi, acestea trebuie 
adunate pînă la ultjmul kilogram pentru a se 
realiza producțiile evaluate, ai căror nivel este 
minim de obținut.

Toate acestea evidențiază necesitatea organi
zării unui control sever pe toarte fazele recol
tării — cules, transport, depozitare — pentru a 
se evita cu desăvîrșire pierderile de producție. 
Totodată, organele județene de partid și agri
cole trebuie să determine conducerile unităților 
agricole și ceilalți factori de răspundere de Ia 
comune să efectueze o verificare exigentă a mo
dului în care s-a făcut recoltarea pe fiecare 
parcelă. Unde este cazul trebuie luate măsuri 
pentru efectuarea rectificării după cules, ori de 
cite ori este necesar, pînă este adunată în
treaga producție realizată. înfățișăm în conti
nuare cîteva cazuri concrete, care subliniază 
și mai mult necesitatea întăririi ordinii și dis
ciplinei la recoltare, astfel încît nimic din re
coltă să nu se risipească.

BRĂILA

Rectificarea - pe
în ședința de comandament, or

ganizată de comitetul județean de 
partid în seara zilei de 7 octom
brie. au fost accentuate si luate 
noi măsuri pentru intensificarea 
ritmului la strîngerea și depozitarea 
roadelor toamnei și evitarea ori
căror pierderi — ne spunea Ion 
Antonescu, director al direcției 
agricole județene. Astfel, pe supra
fețele cu porumb recoltate mecanic 
rectificarea se efectuează total, o 
dată cu recoltarea. în urma fie
cărei combine, organizîndu-se nu
mărul necesar de culegători. Pînă 
în seara zilei de 8 octombrie, 
porumbul a fost rectificat în pro
cent de 80 la sută de pe suprafața 
recoltată mecanic. Cu biîne rezul
tate în această acțiune se înscriu 
consiliile agroindustriale Traian, 
„1 Mai“ Brăila. Ianca și I.A.S. 
Insula Mare a Brăilei.

TULCEA

Neglijența a fost
Pe una din solele C.A.P. Niculi- 

țel se făceau pregătirile necesare 
pentru începerea recoltării sfeclei 
de zahăr. O combină începuse lu
crul. După numai două brazde, ing. 
Eugen Obreja. directorul trustului 
județean S.M.A.. a dat ordin meca
nizatorului să înceteze recoltarea. 
Motivul 7 „Combina, nefiind bine 
reglată, o parte din rădăcinile de 
sfeclă rămîneau nedislocate — ne 
spune ing. Obreja. Făcînd o eva
luare. am constatat că aproape 10 
la sută din producție se pierdea". 
Ce măsuri au fost luate 7 în primul 
rînd s-a trecut la reglarea cores
punzătoare a combinei. La aceste 
reglaje au participat, pe lingă di
rectorul trustului S.M.A.. si ingi- 
nerul-șef al cooperativei. Petre 
Chiracu. și ing. Eugen Petrescu, 
directorul S.M.A. Isaccea. care se 
făceau vinovati de această situație. 
După aproape o oră. timp în care 
au fost efectuate probele necesare,

COVASNA

Graba nu justifică lucrul făcut de mintuială
Sfîrșitul lunii septembrie și în

ceputul lunii octombrie au în
semnat o mare mobilizare de forțe 
pentru grăbirea recoltării cartofi
lor și punerea la adăpost a produc

toate suprafețele
în unitățile agricole din județul 

Brăila se acordă, de asemenea, o 
atenție deosebită rectificării cu
lesului la cartofi, struguri și legu- 
n e — acțiune care se va finaliza 
pînă la 15 octombrie. Sînt măsuri 
ce dovedesc că pe ogoarele județu
lui se acționează energic pentru 
stringerea în totalitate a recoltei, 
pînă la ultimul kilogram, prin re
petarea operațiunilor de rectificare 
de cîte ori este nevoie. De aseme
nea. pentru evitarea pierderilor, in 
comandamentul județean s-a pus 
un accent deosebit pe strîngerea 
producției de pe ultimele suprafețe 
d" soia, iar la sfecla de zahăr s-au 
luat măsuri și se acționează în con
secință. la decoletare. conform in
dicațiilor stabilite, cu efect direct 
în creșterea producției la hectar. 
(Candiano Priceputu).

stopată la timp
combina recolta fără pierderi. în 
scopul strîngerii în întregime a 
producției de sfeclă s-a adus pe 
această solă și un tractor echipat 
cu plug, care lucrează in urma 
combinei, acolo unde aceasta lasă 
încă rădăcini de sfeclă nerecoltate. 
După plug, o echipă de coopera
tori adună sfecla și o transportă 
la capătul solei. Astfel. întreaga 
recoltă de sfeclă de zahăr se adu
nă fără pierderi.

„în scopul eliminării unor situa
ții ca cele întîmplate la C.A.P. Ni- 
culițel. ne spunea directorul trus
tului S.M.A.. specialiștii din cadrul 
direcției agricole județene au ve
rificat si verifică în continuare. în 
toate unitățile, modul cum lucrea
ză combinele de recoltat sfeclă/iar 
măsurile luate la Niculițel au fost 
extinse la scara județului. (Neculai 
Amihulesei).

ției. Se poate spune, astfel, că în 
majoritatea unităților agricole re
coltarea cartofilor s-a făcut la 
timp, dar în unele unități nu și în 
condiții de bună calitate. Este ca

zul multor unități cooperatiste, 
chiar cu pondere însemnată în pro
ducția cartofului, cum sînt cele din 
Dalnic, Moacșa. Cernat, Tîrgu Secu
iesc, Turia, Sînzieni. Ghidfalău și 
altele, unde, datorită grabei și 
neglijentei în recoltare, au mai 
rămas unele cantități, de cartofi pe 
cîmp. după încheierea culesului. Să 
pornim de la un simplu calcul, 
pentru a înfățișa adevărata 'di
mensiune a pierderilor genera
te de recoltarea necorespunzătoare. 
La suprafața cultivată numai la 
nivelul consiliului agroindustrial 
din Cernat. dacă s-a lăsat la fiecare 
metru pătrat un tubercul în greu- 
Xate de 50 g, aceasta înseamnă o 
pierdere de 1 800 tone de cartofi, 
adică necesarul de consum pentru 
o perioadă de un an pentru locui
torii unui oraș de mărimea Tîrgu- 
lui Secuiesc.

Analizînd această 'situație nega
tivă din unele unități agricole de

DOLJ

Măsuri pentru a
Biroul comitetului județean de 

partid, pe baza unui program 
riguros de măsuri tehnico-or- 
ganizatorice, manifestă o grijă 
sporită pentru ca nimic din 
producția obținută să nu se risi
pească, pentru ca totul, absolut to
tul să fie strîns cu mînă de gos
podar și să fie predat la fondul de 
stat. Trebuie subliniat că aceste 
cerințe nu sînt doar un deziderat, 
în ultima vreme s-a încetățenit în 
practica comandamentului județean 
pentru coordonarea lucrărilor agri
cole nu numai stabilirea de res
ponsabilități pentru factorii de con
ducere pe lucrări și sole, ci și a- 
naliza periodică a rezultatelor, cînd 
se iau măsuri eficiente de impul
sionare a lucrărilor și chiar de 
sancționare a celor ce se fac vino- 
vați de mersul necorespunzător al 
lucrărilor.

Un accent aparte se pune pe ro
lul măsurilor preventive. Nu se 
trece cu vederea nici cea mai mică 
abatere. „Este și firesc să fie ast
fel, întrucît aceeași intransigență 
trebuie manifestată și față de cei 
ce risipesc cu tona, și față de cei 

Situațiile înfățișate în corespondențele de față se referă doar 
la unele aspecte privind diminuarea producției și măsurile ce se 
impun pentru înlăturarea lor. După cum limpede se poate constata, 
ele au fost posibile tocmai datorită lipsei de răspundere și neînde- 
plinirii cu exigență a atribuțiilor ce revin cadrelor de conducere 
și celorlalți factori, a căror datorie era să asigure buna organi
zare și desfășurare a activității de recoltare pentru strîngerea fără 
pierderi a producției. Dar există numeroase alte neglijențe, atit 
în plan organizatoric, cit și a! desfășurării propriu-zise a lucră
rilor, care, mai mult sau mai puțin, dijmuiesc din producția ob
ținută. Vom reveni, pentru a supune atenției și alte aspecte, pen
tru a sublinia deosebita însemnătate a cerinței ca recolta să fie 
strînsă grabnic, cu maximă răspundere, pentru a valorifica din 
plin eforturile de muncă de pe ogoare.

stat și cooperatiste, organele locale 
de partid, cele agricole, sub directa 
îndrumare a comitetului județean 
de partid, au stabilit cu mult simț 
de răspundere măsuri privind îm
bunătățirea calității recoltării car
tofului. Astfel, printr-o amplă mo
bilizare de forțe, s-a trecut nein- 
tîrziat la operațiuni de suprarecol- 
tări. dacă este nevoie de 3 sau de 
4 ori pe aceeași suprafață, pînă nu 
va , rămîne nici un tubercul în 
pămînt. Activiștii de partid, ai con
siliului popular județean și ai 
direcției agricole supraveghează în 
permanență calitatea lucrărilor de 
suprarecoltare, la care participă 
zilnic peste 11 000 de cetățeni, oa- 
meni ai muncii din agricultură și 
din alte sectoare, în așa fel ca în 
toate localitățile județului să se 
asigure strîngerea întregii producții 
de cartofi. (Constantin Timaru).

preintîmpina risipa
ce risipesc cu kilogramul, ne-a 
precizat Constanța Enache. pre
ședinta uniunii’județene a coope
rativelor agricole de producție, 
membră a comisiei județene de re
coltare". Recent, comandamentul 
județean a analizat anumite nere
guli. îndeosebi în ceea ce privește 
transportul, recuperarea produse
lor și depozitarea acestora cores
punzătoare. Pentru preîntimpinarea 
unor asemenea neajunsuri și în 
alte locuri, au fost stabilite mă
suri de sancționare și atenționare 
a celor vjnovați. Asemenea măsuri 
au fost luate împotriva unor spe
cialiști și cadre de conducere din 
cooperativele agricole Amărăștii de 
Sus, Ghercești, Galiciuica, Almăj, 
Călărași și întorsura. La Amărăștii 
de Sus. bunăoară, nesupravegherea 
atentă a funcționării corecte a 
combinelor a dus la unele pierderi 
de sfeclă de zahăr. Asemenea si
tuații contrastează cu grija și răs
punderea ce se manifestă pentru 
recoltă in cele mai multe unități 
agricole. (Nicolae Băbălău).

1 Realizarea planului la toți in
dicatorii. și îndeosebi la pro
ducția fizică, în sortimentele 

prevăzute, constituie pentru oamenii 
muncii din industria județului Su
ceava obiectivul principal al activi
tății. Astfel, planul la producția fizică 
pe perioada care a trecut din acest 

,an a fost îndeplinit și depășit la o 
serie de sortimente importante pen
tru economia națională. Bunăoară, 
au fost obținute peste prevederi 
38 035 tone pirită, 613 tone plumb, 
zinc și cupru în concentrate, 1140 
metri cubi panouri mari clin beton ar
mat, 22 782 nic cherestea, 73 665 metri 
pătrați hîrtie pentru ambalaj, 10 330 
bucăți butelii de sticlă, fibre dc in, 
țesături și alte produse, ceea ce a 
făcut posibil ca planul la producția- 
marfă industrială să fie depășit cu 
26Î milioane lei. Rezultatele obținu
te sint rodul măsurilor întreprinse 
pentru înfăptuirea programelor de 
perfecționare a organizării și mo
dernizare a proceselor de producție, 
a activității organizațiilor de partid 
și a organelor de conducere colecti
vă din unități, care au acționat con
secvent pentru îmbunătățirea tehno
logiilor de fabricație, promovarea 
progresului tehnic, înnoirea și mo
dernizarea produselor, utilizarea 
completă a capacităților de produc
ție și a timpului de lucru. Cu rezul
tate constant bune în activitatea pro
ductivă se înscriu Combinatul minier 
Gura Humorului, întreprinderea de 
prelucrare a lemnului Rădăuți, în
treprinderea forestieră de exploa
tare și transport, Uzina de con
strucții‘și reparații utilaje și piese 
de schirțb Vatra Dornei, Filatura 
de in și cînepă din Fălticeni, între
prinderea ..Integrata de lină" din-Su
ceava, întreprinderea de covoare 
plușate din Șiret.

Totuși, la unele sortimente, cum 
sînt fibre și fire artificiale, celuloză, 
prefabricate din beton, mobilă, con

întreprinderea de mașini-unelte din Suceava : in secția de montaj strunguri
Foto : Eugen Dichiseanu

fecții din carton ondulat, confecții 
textile, detergenți, se înregistrează 
rămineri în urmă. Biroul comitetu
lui județean de partid a organi
zat, în spiritul exigențelor și in
dicațiilor formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recenta plenară 
a C.C. al P.C.R., analize la fața locu
lui în unitățile care au probleme 
deosebite în realizarea planului, in- 
tocmindu-se grafice de recuperare a 
restanțelor. Cu acest prilej s-au sta
bilit modul de rezolvare și respon
sabilitățile concrete pentbu solu
ționarea acestor probleme, iar pentru 
cele care depășesc posibilitățile uni
tăților și județului s-a cerut spriji
nul centralelor și ministerelor de 
resort. De asemenea, activiști ai co
mitetului județean de partid au fost 
repartizați pe unități pentru a acor
da sprijin în vederea unei apro
vizionări ritmice cu materii prime 
și materiale, încărcării echilibrate a 
tuturor schimburilor de producție, 
Perfecționării și modernizării pro
ceselor productive.

2 în vederea creșterii productivi
tății muncii și îmbunătățirii ca
lității produselor, în cadrul 

combinatului pentru prelucrarea 
lemnului, ele exemplu, se acționea
ză pentru dotarea secțiilor de mobilă 
din Suceava, Fălticeni și Cîmpulung 
Moldovenesc cu linii de formare și 
furniruit pe cant. Tot în acest scop, 
s-a introdus sistemul finisării scau
nelor pe conveier, iar sectorul de 
finisat mobilă a fost dotat cu un 
uscător pe verticală, mărindu-se ast
fel capacitatea de finisare. La între
prinderea de mașini-unelte din Su
ceava se reorganizează fluxul de 
fabricație al secției de prelucrări 
mecanice în celule tehnologice pen
tru piese de tip axe, flanșe, piese 
prismatice și roți dințate, iar la în
treprinderea de utilaje și piese de 
schimb se acționează pentru devan
sarea termenului de aplicare a teh

nologiei de ambutisare hidrodinami- 
că a obiectelor sanitare.

3 După cum am menționat, în 
perioada care a trecut din acest 
an planul nu a fost îndeplinit 

într-o serie de întreprinderi cu pon
dere mare în volumul producției ju
dețului, cum sînt : Combinatul de 
fibre, celuloză și hîrtie Suceava, 
întreprinderea chimică Fălticeni, în
treprinderea de confecții din Sucea
va și altele. Cauzele restanțelor se 
află desigur în deficiențele manifes
tate în stilul și metodele de muncă 
ale organelor colective de conduce
re din întreprinderi. Adeseori, s-au 
întîmpinat însă multe greutăți gene
rate de nelivrarea la termenele 
stabilite a unor materii prime și 
materiale, cum ar fi : acid sulfuric, 
hidroxid de sodiu, celuloză chimică, 
hîrtie, miez și capac pentru confec
ții din carton, fike și țesături tip 
bumbac, tablă etc. Cu restanțe mari 
în livrarea unor asemenea produse 
se înscriu combinatele de celuloză 
și hîrtie din Brăila, Drobeta-Turnu 
Severin și Adjud. unitățile din ca
drul Centralei industriale a bumba
cului, Combinatul siderurgic Galați, 
Combinatul de industrializare a lem
nului Pipera.

Aplicînd măsurile stabilite, care 
vizează, printre altele. îmbunătățirea 
colaborării cu unitățile furnizoare, 
cu centralele și ministerele de re
sort, oamenii muncii din județul 
Suceava acționează cu înaltă respon
sabilitate pentru recuperarea restan
țelor și realizarea ritmică a planului 
la toate sortimentele, hotărîți să în- 
tîmpine Conferința Națională a 
partidului cu realizări de seamă în 
activitatea productivă.

Teodora COZGAREA 
vicepreședinte al consiliului județean 
de control muncitoresc
al activității economice și social»

9
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PRAHOVA : Angajament respectat
Mașina pornește ușor 

din fața noului sediu 
al Antreprizei de lu
crări hidrotehnice spe
ciale Mineciu. Ingi
nerul Marian Sterian, 
directorul antreprizei, 
îi spune . șoferului : 
„Sus“. Pe drumul ce 
șerpuiește spre ceea 
ce el înțelegeau „Sus", 
întilnim zeci de bas
culante, încărcate cu 
pămint sau agregate 
de riu. Încercăm să 
aflăm ce înseamnă ba
rajul Mineciu. Direc
torul Marian, cum îl 
știu toți de aici, ' ne 
spune :

— A sosit toamna. 
A zecea de cind lucrez 
pe acest șantier, unde 
construim cel . mai 
mare baraj de pămint 
(balast, argilă, filtre)

din țară, menit să 
pună la treabă apele 
Teleajenului și Teleje- 
nelului, pentru ener
gie electrică și apă. 
De aici și pini la Vă
lenii de Munte se află 
in construcție 3 hidro
centrale și o micro- 
hidrocentrală cu o pu
tere instalată de 36,5 
MW. Apoi, din acumu
larea Mineciu, care 
are o capacitate de 60 
milioane metri cubî, se 
va pompa apă pentru 
toată zona, precum și 
pentru unele unități 
economice din munici
piul Ploiești.

Mașina se oprește 
pe treapta cea mal 
înaltă a barajului. Di
rectorul ne explică :

— Aici, in acest 
punct, s-a turnat me
trul cub de pămint

SAȚU MARE: 
Apartamente noi

în perioada care a trecut de la 
începutul anului. în județul Satu 
Mare s-au dat în folosință oame
nilor muncii 1 112 apartamente noi, 
confortabile. Ele au fost construite 
în municipiul Satu Mare. în orașe
le Cărei. Negrești-Oaș și Tășnad, 
precum și in mediul rural pentru 
specialiști și familiile acestora din 
comunele Santău. Sanislău si Mof- 
tin. în acest an vor mai fi pre
date ..la cheie" încă 538 apartamen
te. (Octav Grumeza).

HARGHITA : Utilaj 
pentru consolidarea 

terenurilor
Permanent preocupat de înnoi

rea producției, colectivul de mun
că al întreprinderii de produc
ție industrială și construcții căi fe
rate din Miercurea-Ciuc a realizat 
un nou utilaj, care se înscrie în 
seria celor cu performanțe tehnice 
ridicate, produse aici în premieră. 
Este vorba de mașina pentru con-, 
solidat terenuri (MCT-600), care se 
utilizează, după cum arată si de
numirea. pentru mărirea rezisten
tei portante a terenurilor slabe. 
Despre avantajele utilajului ne 
vorbește Peter Ștefan, infiinerul-șef 
al întreprinderii :

— Prin crearea de coloane de 
beton în stratul cu rezistentă slabă, 
mașina asigură înlocuirea stilpilor 

beton prefabricați. Un alt avan
taj este oferit de faptul că tehno
logia de lucru este simplă : prin 
capul de tăiere, cu care se poate 
fora pînă la o adîncime de 10 
metri, se introduce betonul sub 
presiune. Acesta. în timp ce îm
pinge spre suprafață capul de tăie
re si pămîntul dislocat, umple golul 
rămas, creind astfel coloana de 
beton. Utilajul asigură. de aseme
nea. o productivitate ridicată, fa- 
vorizînd și scăderea prețului de 
producție în realizarea construcții
lor pe terenuri slabe. El se poate 
monta pe excavator, fapt ce-i asi
gură o mare mobilitate. (Nicolae 
Șandru).

IALOMIȚA: Secții 
de prestări servicii

Prin receptionarea unor noi 
blocuri, prevăzute cu spații pentru 
unități de prestări servicii. în mu
nicipiul Slobozia. în orașele Fe
tești. Urziceni și Țăndărei au fost 
create 22 de noi secții aparținînd 
Uniunii județene a cooperativelor 
meșteșugărești. în municipiul Slo
bozia a fost deschisă o unitate spe
cializată în torsul linii, precum și 
secții de cojocărie. împletituri, re- 
condiționări mobilă și altele. Tot
odată. in comunele Cocora. Fier
binți și Făcăeni s-au amenajat noi 
secții de prestări servicii, dotate cu 
mașini si scule necesare realizării 
unor lucrări de bună calitate. (Mi
hai Vișoiu).

tv
13.00 Telex
13.05 La sfîrșit de săptămînă (parțial 

color) @ Cîntece de pe la noi • 
Gala desenului animat • Vă mai 
amintiți... ? Titan — ieri și azi. 
Reportaj • în lumina albă A Pen
tru pacea pămîntului. Poem-mo- 
nolog • Marile' momente ale ba
letului • 5 minute, 7 500 de foto
grame și... acorduri muzicale A 
Secvențe muzicale din R.D.G. A 
Telesport A Autograf muzical

14.45 Săptămînă politică
15.00 închiderea programului 

cu numărul 3 000 000. 
Aceasta înseamnă că 
ne aflăm la jumătatea 
construcției. Colecti
vul nostru se angaja
se să atingă această 
cotă in luna cînd se 
vor desfășura lucră
rile Conferinței Na
ționale a partidului. 
Dar iată că am reușit 
mai devreme.

De aici privim 
noua înfățișare a viu
lui Teleajen. Sute de 
oameni, zeci de ma
șini, macarale dau 
imaginea bătăliei pen
tru a schimba geo
grafia zonei. Iar ma
relui eveniment din 
viața partidului și a 
poporului, ei ii dedică 
fapte demne de con
structorii noii Româ
nii socialiste. (loan 
Marinescu).

BOTOȘANI : Centrale 
teleionice automate 

la sate
O inițiativă a •colectivului de 

specialiști de la Difecția județeană 
de poștă și telecomunicații Boto
șani : fără nici un fel de investi
ții. ci numai prin modificări de 
echipament ale centralei telefonice 
existente și crearea în felul acesta 
de legături telefonice suplimenta
re. centrala de tip automat din co
muna Ripiceni a fost conectată la 
rețeaua telefonică automată inter
urbană. Abonații din comună vor 
putea efectua convorbiri prin pre
fix cu orice abonat telefonic din 
rețeaua interurbană automată. Este 
o a doua reușită a acestui proce
deu tehnic după cea din comuna 
Flămînzi. (Eugen Hrușcă).

TÎRGU MUREȘ : 
Materiale fotosensibile

Lucrătorii de la Fabrica de ma
teriale fotosensibile din cadrul 
Combinatului chimic „Azomureș" 
din Tîrgu Mureș au înscris noi 
fapte de muncă în cronica întrece
rii socialiste. Astfel, ca rezultat al 
preocupării statornice a specialiști
lor de aici pentru producerea, pe 
baza cercetării proprii, a unor noi 
produse necesare economiei națio
nale, a fost asimilat în fabricație 
cel de al 90-lea tip de material 
fc-tcsensibil. De remarcat că. intre 
ultimele produse realizate aici din 
anul 1982 — cind la Tîrgu Mureș a 
început fabricarea materialelor

Magazinul „Mercur" din Craiova
Foto : Sandu Cristian

19,00 Telejurnal
19.20 Teleenciclopedia (color)
19.50 Ce e dansul ? (color). Emisiune- 

concurs cu participarea unor for
mații coregrafice din ’ Pitești și 
Oradea

20.50 Film artistic î „încercarea* *

• Teatrul National (14 71 71. sala ma
re) : Harap Alb — 18 ; (sala Amfitea
tru) : Contrabasul — 18 ; (sala Ate
lier) : Papa dolar — 18
• Opera Română (13 18 57) : Frei- 
schiitz — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48. bd. 
N. Bălcescu nr. 2) : My Fair Lady 
— 18,30
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* 
(sala Grădina Icoanei, 11 95 44) : Cîn- 
tec despre mine însumi — 19
• Teatrul Mic (14 70 81) : Amurgul 
burghez — 18,30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Bărbatul și... femeile — 19
• Teatrul de comedie (16 64 60) t 
Acești nebuni fățarnici — 19
• Teatrul „C. I. Nottara* (59 31 03. 
sala Studio) : O noapte furtunoasă — 
18,30, (sala Magheru) : Necazurile 
unui îndrăgostit — 18
• Teatrul Giulesti (sala Majestic, 
14 72 34) : Regina balului — 19 ; (sala 
Giulești, 18 04 85) : Bărbierul din Se
villa — 18
• 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 ; Albă ca 
zăpada și cei 7 pitici — 15
• Circul București (10 41 95) : ..A so
sit circul !“ —- 15.30 : 19
• Teatrul „Țăndărică* (sala Victo
ria, 15 23 77) : Vitejii cetății Bade- 
Bade — 15

22.20 Telejurnal
22,30 închiderea programului

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 10 octombrie, ora 20 — 13 

fotosensibile — se numără filmele 
radiografice industriale de uz nu
clear, filmul negativ alb-negru de 
27 DIN și filmul negativ „Azocolor 
100“. (Gheorghe Giurgiu).

RÎMNICU VÎLCEA : Parc 
sportiv și de agrement 

pentru copii
în cartierul „1 Mai" din muni

cipiul Rimnicu Vilcea s-a amena
jat un parc sportiv și de agrement 
destinat. în principal, micilor loca
tari din acest perimetru urban.

—■ Acest parc — ne spune ingi
nerul Nicolae Cotea, de la între
prinderea de echipament hidraulic 
Rimnicu Vilcea. deputat al consi
liului popular municipal în circum
scripția electorală nr. 26 — cuprin
de două terenuri de tenis cu zgură 
si un zid de antrenament pentru 
jucători, alte două terenuri multi
funcționale. care permit organiza
rea de întreceri de fotbal, baschet 
și handbal, un teren de volei, o 
zonă a șahiștilor, dotată, deocam
dată. cu 9 mese, urmind ca numă
rul acestora să snorească de trei 
ori. Pentru cei mai mici locatari a 
fost amenajat un parc distractiv. în 
care s-au amplasat 10 balansoare 
precum și a’*e  aparate de joacă.

Aceste realizări sînt rodul mun
cii patriotice a cetățenilor, mate
rialele necesare fiind procurate cu 
fondurile bănești prov-nite din va
lorificarea sticle'or. hîrtieh resturi
lor textile și altor materiale recu
perabile. (Ion Stanciu).

ARGEȘ : Noi cămine 
culturale

Recent, în comunele Boteni și 
Pietroșani au fost date în folosin
ță, prin contribuția în bani și mun
că a cetățenilor, două cămine cul
turale. Capacitatea lor este de 300 
și, respectiv, 200 locuri. Ir? prezent, 
în așezările sătești ale județului 
Argeș funcționează 245 asemenea 
lăcașuri de cultură, cele mai multe 
fiind construite dună Congresul al 
IX-lea al partidului. (Gheorghe 
Cirstea).

SIBIU : Economia 
de metal și energie

De la începutul anului și pînă în 
prezent. în industria județului Si
biu au fost economisite 1 844 tone 
metal și 20 911 MWh energie elec
trică. Aceste economii sînt conse
cința firească a măsurilor de or
ganizare și modernizare a produc
ției. a introducerii în fabricație a 
unor tehnologii de mare randa
ment și folosirea mai bună a ma
șinilor și agregatelor. (Ion Onuc 
Nemeș).

octombrie, ora 20. în țară : Vremea va 
fi schimbătoare, iar cerul temporar 
noros. Vor cădea ploi, mai ales în a 
doua parte a intervalului, în vestul, 
centrul și nordul țării. în rest, se vor 
semnala ploi slabe și burnițe, cu ca
racter izolat. Vântul va sufla slab pînă 
la moderat. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 6 și 16 grade, izolat 
mai coborîte în regiunile nordice, iar 
cele maxime între 15 și 23 de grade. 
Dimineața și seara, local, se va produ
ce ceață. în București : Vremea va fi 
schimbătoare, iar cerul temporar no
ros. Ploi slabe și burnițe vor cădea 
trecător. Vîntul va sufla în general 
slab. Temperaturile minime vor oscila 
între 7 și 10 grade, iar cele maxime 
între 17 și 20 de grade. Ceață slabă, 
mai ales dimineața.

Tovarășul Constantin Dăscălescu, 
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit o 
telegramă din partea tovarășului Li 
Gin Mo, premierul Consiliului Ad
ministrativ al Republicii Populare 
Democrate Coreene, prin care îi 
adresează calde mulțumiri pentru 
felicitările transmise cu ocazia celei

Cronica zilei
In zilele de 4—9 octombrie, o dele

gație de activiști ai Partidului Socia
list Unit din Germania, condusă de 
tovarășul Puder Heinz, adjunct al 
șefului Secției Propagandă a C.C. al 
P.S.U.G.. a efectuat, la invitația C.C. 
al P.C.R.. o vizită pentru schimb de 
experiență în tara noastră.

Oaspeții au avut convorbiri la C.C. 
al P.C.R.. Comitetul județean Galați 
al P.C.R., Academia de studii social- 
politice de pe lingă C.C. al P.C.R,, 
conducerea unor instituții ideologice 
de partid din Capitală și din județul 
Galați. .

La încheierea vizitei, oaspeții au 
fost primiți de tovarășul Constantin 
Mitea. secretar al C.C. al P.C.R.

La convorbirea-care a avut loc cu 
acest prilej a fost de față Herbert 
Plaschke. ambasadorul Republicii 
Democrate Germane la București.

★
Cu prilejul celei de-a 42-a aniver

sări a creării Partidului Muncii din 
Coreea, ambasadorul R.P.D. Coreene 
la București. Zo Iăng Guk. a orga
nizat. vineri, la sediul ambasadei, o 
gală de filme, urmată de cocteil.

25—31 OCTOMBRIE

„Săptămînă economiei"
A intrat în tradiție ca. în fiecare 

an, între 25 și 31 octombrie, să se 
organizeze. în întreaga tară, „Săp- 
tămîna economiei". Ultima zi a 
acestei ample manifestări coincide 
cu „Ziua mondială a economiei".

Ieri. în cadrul unei ședințe a 
Comisiei centrale pentru sprijinirea 
acțiunii de economisire, care a avut 
loc la Ministerul Finanțelor și la 
care au participat membri ai con
ducerii unor ministere, instituții 
centrale, organizații de masă și 
obștești, reprezentanți ai presei și 
Radioteleviziunii, a fost analizat 
stadiul pregătirii manifestărilor 
prilejuite de „Săptămînă economi
ei" și s-au stabilit noi măsuri de 
dezvoltare, în continuare, a proce
sului de economisire în rîndurile 
populației. Din informarea prezen
tată de prof. dr. Mircea Popovici, 
președintele Consiliului de adminis
trație al Casei de Economii și Con- 
semnatiuni, rezultă că soldul general 
al economiilor populației este în pre
zent cu 5,6 la sută mai mare decit 
cel existent în aceeași perioadă a 
anului trecut. Este semnificativ 
faptul că numărul libretelor active 
de economii a crescur de' la un an 
la altul, ajungind în prezent. în 
medie, la 1 119 librete la 1 000 de 
locuitori, ceea ce ilustrează cu 
pregnanță spiritul de economie și 
cumpătare, de chibzuință și bună 
gospodărire, trăsături definitorii 
ale poporului nostru, care au căpă
tat noi valențe în anii construcției 
socialiste de puternică dezvoltare 
economico-socială a tării.

Acțiunea de economisire organi
zată prin Casa de Economii și Con- 
semnatiuni are în prezent un pro
nunțat caracter de masă, cuprinzind 
cetățeni de toate vîrstele. și cate
goriile socio-profesionale. 'Ei au la 
dispoziție o multitudine de instru
mente de economisire, unul mai 
tentant decît altul, dar toate acor- 
dînd depunătorilor importante 
drepturi și avantaje. Mai mult de 
jumătate din soldul general al 
economiilor se păstrează de către 
depunători pe librete cu dobîndă 
pe termen si în conturile curente 
personale. Totodată, datorită creș
terii prestigiului de care se bucură 
Casa de Economii și Consemnațiuni, 
a încrederii pe care depunătorii o 
au în această instituție specializată 
în relațiile cu populația și singura 
autorizată să păstreze economiile 
bănești ale acesteia, durata de păs
trare a unui leu, la C.E.C. a crescut 
de la 789 de zile la începutul anu
lui 19811 la 1 161 de zile la sfîrșitul 
anului trecut. O sporire continuă 
au cunoscut depunerile’pe obliga
țiuni C.E.C. cu cîștiguri. ca și de
punerile prin virament pe bază de 
consimțămînt scris. Tot mai mulți 
oameni ai muncii optează pentru 
această formă de economisire prin 
unitățile în care lucrează, ceea oe 
înseamnă că. practic, pe lingă drep
turile și avantajele generale acorda
te tuturor depunătorilor, ei benefi
ciază și de o importantă economie 
de timp.

O atenție deosebită acordă Casa 
de Economii și Consemnațiuni 
educării tinerei generații în spiri
tul economiei. în colaborare cu 

de-a XXXIX aniversări a creării 
Republicii Populare Democrate Co
reene, și exprimă convingerea că re
lațiile de prietenie și colaborare 
dintre țările noastre se vor întări și 
dezvolta tot mai mult în spiritul în
țelegerilor convenite cu ocazia intîl- 
nirilor la nivel înalt.

Au participat adjuncti de șefi de 
secție la C.C. al P.C.R.. reprezen
tanți ai conducerii Ministerului Afa
cerilor Externe, ai Asociației de 
prietenie româno-coreeană, activiști 
de partid și de stat, reprezentanți ai 
unor ministere si instituții centrale, 
organizații de masă și obștești, ge
nerali și ofițeri, oameni de cultură 
și artă, ziariști.

★
Cu prilejul Zilei "naționale a Spa

niei. vineri după-amiază a avut loc 
în Capitală o manifestare culturală 
organizată de Institutul român pen
tru relațiile culturale cu străinăta
tea. în cadrul căreia au fost prezen
tate impresii de călătorie din această 
țară.

Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S., reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, un 
numeros public.

Au fost prezenti Nipolăs Revenga, 
ambasadorul acestei țări la Bucu
rești. membri ai ambasadei.

(Agerpres)

organizațiile de tineret și pionieri, 
cu toți factorii educaționali, s-au 
întreprins. în rîndurile copiilor, și 
tinerilor, acțiuni specifice pentru 
forrparea deprinderii de economi
sire. în scoli generale, licee și 
școli profesionale s-au înființat 
noi case de economii școlare. S-au 
extins, de asemenea, depunerile pe 
librete de economii școlare, pe foi 
și timbre de economii, precum și 
pe cecuri de economii școlare. Ziua 
de 26 octombrie este declarată, prin 
tradiție, „Ziua elevului econom".

Pentru asigurarea unei cît mai 
bune serviri a populației, s-au 
li»t măsuri de dezvoltare și con
solidare a unităților proprii C.E.C. 
și mandatare, numărul acestora a- 
jungînd în prezent la 10 526. Este 
de subliniat faptul că. în ultima 
perioadă, cu sprijinul organelor lo
cale. s-a găsit soluția ca încă din 
faza de proiectare a noilor cartiere 
sau ansambluri de locuințe, pe ar
terele principale, să fie prevăzute 
și spatii corespunzătoare pentru 
unități C.E.C.. iar în foarte multe 
localități rurale, unde s-au con
struit blocuri, la parterul acestora 
s-au organizat și astfel de unități. 
Tot pentru, buna servire a depună
torilor. o contribuție însemnată o 
aduc unitățile P.T.T.R. din mediul 
sătesc și urban, precum și din sta
țiunile balneoclimaterice. De ase
menea, în colaborare cu Comisia 
centrală a cooperativelor de credit, 
printr-un program comun de mă
suri, s-au extins la toate coopera
tivele respective, inclusiv la punc
tele fixe de casierie, operațiile în 
mandat pentru Casa de Economii 
și Consemnațiuni.

In perioada 25—31 octombrie, pe 
întreg cuprinsul țării, in întreprin
deri și instituții, pe șantiere de 
construcții și in unitățile economice 
de la orașe și sate. în școli și 
facultăți, la casele de cultură, clu
burile muncitorești și căminele 
culturale se vor desfășura nu
meroase și variate acțiuni instruc- 
tiv-educative. Vor avea loc expu
neri. proiecții de filme, concursuri 
gen „Cine știe cîștigă", spectacole 
cultural-artisti.ce. Tot cu acest pri
lej se organizează concursul de 
afișe cu tema „Avantajele econo
misirii la C.E.C."., la care pot 
participa graficieni profesioniști și 
amatori din întreaga țară. Cele mai 
bune lucrări vor fi premiate și 
prezentate în cadrul unei expo
ziții.

Pentru apropierea servirii depu
nătorilor de locul de muncă și de 
domiciliul acestora. Casa de Econo
mii și Consemnațiuni și-a propus 
să înființeze noi unități în orașe și 
sate. în întreprinderi și instituții.

îmbunătățirea calității servirii 
populației constituie și în perioada 
următoare un obiectiv central al 
activității Casei de Economii și 
Consemnațiuni. Perfecționarea pre
gătirii tuturor lucrătorilor. îndeo
sebi a chior de Ia ghișeu, va duce 
la creșterea competenței și opera
tivității. la sporirea solicitudinii și 
corectitudinii în efectuarea tuturor 
operațiilor. Intr-un cuvint. la o 
servire promptă, civilizată. (Petre 
POPA).

(9ameni.fante, $enuufaățil
DIN LUMEA CONSTRUCTORIOR SOOAUSMIIU1,

Dimineață de toamnă
■*  I

țara dimineților liniștite"in
Coborim spre sud-vest și tragem 

la hotelul din orășelul Phun Cion 
tocmai la lăsarea serii. Licăresc 
lumini printre ramurile vegetației 
abundente din curtea hotelului, iar 
in sufragerie am dat peste o pic
tură murală ce infătișează coline 
pline cu livezi, in acel stil 
duios dk care sînt capabili nu
mai pictorii naivi sau cei de 
mare rafinament. Sintem așadar 
intr-un raion pomicol, eminamente 
pomicol. De altfel — ni s-a spus — 
chiar așa se și numește : „Raionul 
pomicol". Si, cum sintem in plină 
toamnă, vom avea ce vedea.

Dimineața, în curtea hotelului, 
am dat peste o mică livadă care 
cuprindea toate soiurile pomilor 
fructiferi din raion, alături de cițiva 
butuci de viță de vie. $i, deodată, 
iată-o !, de aur ca in grădina Hes- 
peridelor, fructa de kaki, așa cum 
o mai văzusem prin China, prin 
Laos, prin Thailanda — in lumea ei 
tropicală, de baștină. Cum de a 
ajuns aici, in clima temperată, o 
climă aproape egală, in jocul tem
peraturilor, cu cea din România, 
de la noi ?! Firește, prin aclimati
zare, dar o aclimatizare foarte grea 
și foarte riscantă de vreme ce nu 
numai gerul, ci pină și bruma ne
norocesc fructele cu pom cu tot. 
Se cuvine deci să 
admirăm și la a- 
cest capitol firea 
tenace și ambi
țioasă a coreea
nului, in care po
litica partidului 
său comunist a 
găsit un teren 
fertil de împliniri.

Si aici, ca și in alte locuri vizi
tate in țara prietenă, interlocutorii 
au ținut să sublinieze că realizările 
obținute în dezvoltarea economiei
— in cadrul căreia agriculturii ii 
revine un rol important — a cul
turii și științei, in progresul în
tregii societăți sint rezultatul poli
ticii înțelepte promovate de Parti
dul Muncii din Coreea, in frunte cu 
tovarășul Kim Ir Sen. in cei 42 de 
ani care au trecut de la întemeie
rea sa, partidul identificindu-se în
tru totul cu interesele vitale ale 
poporului.

Vorbindu-ți cu mindrie despre 
realizările lor, gazdele stăruie, in 
același timp, asupra visului și aspi
rației supreme a întregii națiuni 
coreene : înlăturarea piedicilor din 
calea reunificării patriei. R.P.D. 
Coreeană acționează consecvent, așa 
cum se știe, pentru realizarea a- 
cestui deziderat. Ideea creării Re
publicii Confederale Democrate 
Koryo, prin unificarea, pe bază de 
egalitate, a Nordului și Sudului, in
tr-un singur stat, in cadrul căruia 
cele două părți să aplice o autono
mie regională și să respecte ideo
logia și orînduirea celeilalte părți
— așa cum a propus cu șapte ani 
în urmă Congresul al VI-lea al 
Partidului Muncii — cîștigă tot mai 
mult teren, fiind sprijinită de în
tregul popor coreean, ca și de for
țele progresiste din lume.

Fără îndoială că reducerea. in 
etape succesive, de către Nord și 
Sud, a forțelor lor armate, retra
gerea trupelor străine, așa cum a 
propus recent R.P.D. Coreeană, ar 
constitui un pas important spre 
diminuarea tensiunii in Peninsula 
Coreea, o contribuție la crearea 
condițiilor pentru înfăptuirea pe 
cale democratică, pașnică, de către 
coreenii inșiși, a marelui deziderat 
al reunificării. Coreenii văd. pe 
bună dreptate, in realizarea acestei 
aspirații posibilitatea ca, atit locui
torii din Nord, cit și cei din Sud. 
să-și conjuge eforturile pentru va
lorificarea potențialului intregii țări 
in vederea progresului ei. ca și 
perspectiva transformării statului 
coreean unitar intr-un factor al pă
cii și înțelegerii in această parte a 
Asiei.

...Grăbiți să prindem căderea fru
moasă a luminilor de toamnă peste 
livezile pirguite, am plecat repede 
la drum împreună cu doi tovarăși 
și prieteni coreeni. Și nu ne-am 
oprit pină tocmai pe creasta lină a 
unei coline cu vedere la mare. La 
Marea de Vest.

Jur-imprejur, pe vaste întinderi, 
cit vezi cu ochii, numai livezi. In 
cazul de față livada Song Goc.

Șeful de echipă Kim Dul Gon ne 
istorisește că pină in 1965 pe aici 
nu a fost nimic altceva decit acea 
vegetație pipernicită caracteristi
că litoralurilor neexploatate. La 
timpul respectiv, tovarășul Kim 
Ir Sen a vizitat, printre alte 
zone ale litoralului, și zona aceas
ta ; i-a plăcut buna așezare a coli
nelor față de soare și a văzut 
numaidecit, in alcătuirea lor, tere
nuri propice pomicultura. Iar cum 
dinspre vest bintuie furtuni, s-a

ÎNSEMNĂRI din
R.P.D. COREEANĂ

a

hotărit, pe loc, plantarea unor în
tinse păduri de plopi dintr-un soi 
ce crește inalt și repede, cum și a 
Unor perdele de sălcii. De atunci 
sint peste 20 de ani. Pădurile ocro
titoare și-au dovedit eficacitatea — 
ferind numai in anul acesta live
zile de două taifunuri devastatoare.

S-au plantat aici meri, peri, pier
sici, caiși. cireși, pruni, arbori de 
kaki și, culmea!, un soi de curmale, 
un adevărat miracol pentru clima 
destul de rece și, in orice caz, ca
pricioasă a zonei. Soiurile de mere 
sint, in genere, acelea de la noi : 
Ionathanul, Goldenul, Parmenul 
auriu sau Marele Roșu. Ne-a 
plăcut insistenta cu care gospo
darii coreeni altoiesc pe un trunchi 
de măr soiuri diferite care dau 
ramuri ca de șerpi impletiți, de 
nu mai știi exact ce fel de soi 
domină in pomul respectiv. In 
felul acesta, susțin ei, arborele in- 
tinerește, și puterea lui de rodire 
crește.

După ce ne arată sus, pe colină, 
depozitele frigorifice, cele de us
care și cele de conservare a fruc
telor, șeful de brigadă Kim Dul 
Gon ne conduce spre sediul fermei.

Pe drum, să nu pierdem timpul, 
Kim Dul Gon ne spune că raionul 
are, în totalitate. 8 000 hectare inte

gral mecanizate, 
chimizate și iri
gate. Echipei sale 
ii cad in seamă 
740 de hectare, — 
:u mașini agrico
le cu tot, adau
gă el, arătindu-ne 
citeva tractoare 
speciale care toc

mai arau printre asolamentele de 
kaki. Ne mai spune că antrepozitele 
din piscul colinei au cite o capaci
tate de 200 tone fructe fiecare și că 
de la uzina de prelucrare a fruc
telor o linie teleferică și un debar
cader pe un riu ingust țransportă 
produsele finite in port, la marea 
cea mare. Că producția este de 
100 000 tone pe 8 000 hectare, cea 
mai mare producție din țară. In 
fine, șeful echipei ne spune că 
100 000 tone fructe echivalează, fi
nanciar, cu 200 000 tone de făină 
fină de griu.

Cind să intrăm pe poarta sediu
lui fermei, o brigadă de coopera
tori culegeau fructele de kaki. 
Culesul era ca in legende: pa
tru flăcăi țineau de patru colțuri 
un cearșaf subțire, iar alți 
patru culegeau fructele din pom 
și le aruncau cu grijă pe 
cearșaf, pe cită vreme citeva fete, 
din jurul cearșafului, fereau 
fructele să se lovească una de alta. 
Vătămarea fructei este egală cu 
„stingerea" ei imediată : putrezește 
și ajunge ia fabrica de rachiuri.

Ne întilnim apoi ca Kim Gi Zin, 
inginer agronom, absolvent al unui 
institut agronomic. Are 54 de ani, 
e robust, inteligent, calm și frumos 
ca o livadă. După ce trecem pe 
sub un soi de salcie imensă și 
bătrină de peste un veac, intrăm 
in curtea fermei, incadrată de 
arbori de kaki, supraîncărcat! cu 
fructe de aur. Soarele de amiază 
bate cu aurul lui in aurul fructelor, 
incit dacă uiți pentru o clipă tim
pul istoric, aluneci ușor in lumea 
legendelor. Și, iarăși, iat-o, de aur, 
ca in grădina Hesperidelor, fructa 
de kaki, așa cum o mai văzusem in 
țările tropicale, in lumea ei de 
baștină.

Fructul de kaki (in coreeană 
kham) este total auriu, de for
ma unei smochine presate. Di
mensiunile variază. O kaki săl
batică este cit o nucă, una altoită 
pe soi ales — cit un măr lonathan 
Are gust dulce astringent, conține 
o serie întreagă de vitamine. 
Se culeg și se păstrează in fin, ca 
merele. Sau trase printr-o nuia 
subțire, ca turtele dulci, și apoi 
expuse la soare. Belșugul de zahăr 
din fructă se varsă peste coaja ei 
ceva mai groasă ca a prunei și o 
zaharisește. Poate fi păstrată astfel 
toată iarna. La întrunirea noastră 
in bătătura fermei, deasupra ușii 
sediului se încovoiau asemenea 
nuiele pline de kaki zaharisite, așa 
cum la noi, in satele din Bărăgan, 
vedem atirnind frunze de tutun pe 
funii.

..Am adus la București, o dată cu 
parfumul fructelor de aur și o dată 
cu amintirea acelei dulci lumini a 
Mării de Vest — sufletul deschis 
și frumos al locuitorilor din raio
nul Qua II, raionul fructelor. Su
fletul omului coreean liber, mândru 
și harnic — gospodar al vieții și 
al bunurilor sale materiale și spi
rituale. Și inima sa, care seamănă 
cu fructele de aur din livezile și 
picturile locului.

Al. ANDRITOIU
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BOX: Cine va cîștigă centurile tricolore ?MIINE, IN CAPITALA

Dinamoviștii susțin primul meci din sferturile 
de finală ale „Cupei campionilor europeni” 

la polo pe apă
Echipa de polo Dinamo București, 

campioană a țării noastre, susține 
mîine dimineață primul său meci din 
sferturile de finală ale „Cupei cam
pionilor europeni". Asigurindu-și in 
mod spectaculos calificarea în aceas
tă fază a celei mai importante com
petiții europene de club — învinsele 
sale din grupa preliminară D fiind 
campioana Spaniei, C. N. Barcelona 
(fostă cîștigătoare a trofeului), și 
campioana Angliei, Polytechnik Lon
dra — echipa bucureșteană are de 
această dată ca adversară (stabilită 
prin tragere la sorți) formația polo
neză Stylon Gorzow. Se anunță o 
partidă interesantă, echilibrată, fie
care echipă dorind să confirme com
portarea bună din startul întrecerii. 
Este de observat de altfel că și po- 
loiștii polonezi ‘ au avut o prestație 
notabilă în partidele susținute în 
prima fază a C.C.E., calificarea în 
sferturi datorindu-se unei victorii 
„in extremis", cu 8—7, după prelun
giri. realizată în fața campioanei 
Greciei, Glyfada. în cjeplasare.

Preocupați să evolueze bine și în 
continuare, cu dorința să ajungă cit 
mai aproape de ultimul act al marii 
întreceri (să nu uităm că, în 1985 și 
1986, au fost finaliști și, respectiv, 
semifinaliști în „Cupa cupelor"), po- 

loiștii noștri s-au pregătit cu multă 
conștiinciozitate. De acest lucru a- 
veam să ne dăm seama văzindu-i și 
ieri, la ultimul lor antrenament di
naintea acestei prime partide din 
„sferturi". Lotul echipei noastre 
campioane, antrenat de Iuliu Capșa, 
este alcătuit din : Simion, Diaconu 
— E. Ionescu. Ardelean. Șerban, 
Olaru, Zaharia, Hagiu, Răducanu, 
Găvruș, Dan, Moiceanu, S. Popescu, 
în majoritate jucători cu mare ex
periență, componenți, de altfel, ai 
reprezentativei naționale.

Partida de mîine dintre Dinamo 
București și Stylon Gorzow va avea 
loc la bazinul Dinamo (șos. Ștefan 
cel Mare), cu începere de la ora 11. 
și va fi condusă de cuplul de arbitri 
Koos (Ungaria) — Ucansu (Turcia). 
Observator din partea Ligii europe
ne de natație va fi italianul Renatto 
Di Genaro.

★
Celelalte meciuri-tur din sferturile 

de finală ale „Cupei campionilor 
europeni" vor avea loc la Budapes
ta (campioana Ungariei, B.V.S.C., cu 
Spandau 04 Berlinul occidental, de
ținătoarea trofeului), la Belgrad 
(campioana Iugoslaviei, Partizan, cu 
C.N. Barcelona) și Pescara (camb 
pioana Italiei, Libertas, cu campioa
na Franței, C. N. Marsilia).

S-au calificat și sînt înscriși la 
finalele celor 12 categorii de greuta
te 96 de pugiliști, dar nu vom ști cu 
exactitate numărul și numele concu- 
renților decît după ce aceștia vor 
trece „proba" vizitei medicale și cea 
a cîntarului, ambele programate luni 
dimineața, înaintea tragerii la sorți 
a perechilor pentru primele reuniuni.

Deci vor lupta pentru centurile și 
titlurile naționale cite opt pugiliști 
de fiecare categorie (excepțiile, 9 la 
categoria 81 kg și 7 la categoria plus 
91 kg, se compensează numeric). Ca 
de obicei, aluburilor mari. Steaua și 
Dinamo, le aparțin cei mai mulți 
finaliști, 11 și, respectiv, 9, însă cu 
observația că acestea nu mai domi
nă toate categoriile. Steaua înscrie 
candidați la șapte categorii (la patru 
dintre acestea, chiar cîte doi boxeri), 
iar Dinamo, de asemenea, la șapte 
categorii (la două, cîte doi concu- 
renți). însă la trei categorii nici 
Steaua, nici Dinamo n-au candidați 
(67 kg, 91 kg și plus 91 kg), ceea ce 
deschide drum spre titlurile acesto
ra reprezentanților altor grupări, ca, 
de exemplu, Farul, ce prezintă doi 
boxeri puternici (Drișcu și Mihai 
Constantin) la categoria 67 kg. De 
altfel, Farul se situează numeric 
imediat după Steaua și Dinamo, cu 
8 finaliști Mai mulți candidați la 
titlu și medalii au. în ordine. Prahova 
Ploiești (5), Box-club Galați (4), 
C.S.M. Craiova, I M.U.C. București, 
Rapid București, I.M.G. București 

(fiecare cu cite trei concurenți). Ceea 
ce se remarcă Ia această ediție a 
campionatelor este dispersarea pre- 
tendenților la centuri pe o largă su
prafață de teritoriu, județe și aso
ciații. De exemplu, cu cîte un singur 
concurent sînt inscrise nu mai puțin 
de 22 asociații sportive (!), printre 
care și unele in premieră, cum ar fi 
asociația I.C.S.I.P. din Ulmeni, ju
dețul Călărași. Dacă această situaț’e 
are și aspecte stimulatoare foarte 
favorabile pentru unitățile mici, în 
schimb surprinde neplăcut absența 
totală de la finale a reprezentanților 
Box-clubului Brăila, unitate după 
cum se știe strict specializată spor
tiv, considerată în planurile F. R. 
Box și C.N.E.F.S. ca fiind de nivel... 
olimpic ! Să urăm deci succes celor 
trei pugiliști de la C. S. Brăila (2) 
și Progresul Brăila (1) în apărarea 
prestigiului boxului brăilean la fina
le. încheiem atrăgînd atenția amato
rilor de box care vor fi preze iți 
fără îndoială în mare număr la Pa
latul sporturilor și culturii asupra 
„derbiului" ce se anunță la catego
ria pană între Marcelică Tudoriu 
(Steaua) și Daniel Dumitrescu (Di
namo), două speranțe ale pugilis- 
mului nostru, doi candidați de cali
tate la centura tricoloră a respecti
vei categorii. Vom reveni cu alte in
formații asupra apropiatei întreceri 
naționale. »

Valeriu MIROXESCU

FOTBAL. In cadrul pregătirilor în 
vederea meciului de la 14 octoinbrie, 
cu Spania, din preliminariile cam
pionatului european de fotbal, re
prezentativa Austriei a susținut un 
meci de verificare în compania unei 
selecționate a cluburilor austriece, 
pe care a întrecut-o cu scorul de 2—1 
(0—1). Formația Austriei a început 
partida în următoarea alcătuire : 
Lindenberger — Pezzey, Pecl, Mes- 
slender, Artner, R. Kienast, Will- 
furth, Brauneder, A. Ogris, Perstling, 
Keglevits. N-au putut fi utilizați ju
cătorii care evoluează în străinătate, 
precum Polster și Schachner.

TENIS. în turneul internațional de 
tenis de la Ptfoenix (Arizona), ame
ricanul Dan Goldie l-a eliminat cu 
7—6, 6—3 pe suedezul Mats Wilan- 
der. Alte rezultate : Brad Gilbert — 
Derick Rostagno 6—4, 6—0 ; Jorge 
Lozano — Tim Mayotte 6—4. 6—3 ; 
Eliot Teltscher — Jim Grabb 6—3, 
6—3.

ȘAH. Federația internațională de 
șah a hotărît ca din juriul de apel 
al meciului pentru titlul mondial 
dintre G. Kasparov și A. Karpov, ce 
va începe la 12 octombrie la Sevilla, 
să facă parte F. Jimenez (Cuba). 
B. Kutin (Iugoslavia). G. Makropou- 
los (Grecia), R. Beîkadi (Tunisia). 
R. Tudel (Venezuela). Arbitrul prin
cipal al meciului va fi Gert Gijsen 
(Olanda), secundat de J. Espejo 
(Spania) și L. Vekhesaar (U.R.S.S.).

TENIS DE MASA. într-un meci 
contînd pentru Liga europeană la 
tenis de masă, echipa Italiei a în
vins, la Verona, cu scorul de 5—2 
formația Austriei. .

cinema teatre
• 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 el, fratele meu — 9; 11; 13; 
15, Pe malul sting al Dunării albastre
— 17,15 ; 19,30 : TIMPURI NOI :
(15 61 10).
• Colierul de turcoase : BUZESTI 
(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 î COSMOS 
(27 54 95) — 9 ; 11 ; 13 : 15,15 : 17,30 ; 
19,45.
• Pădurea de fagi : MUNCA (21 50 97)
— 19.
• A doua variantă : PRO^T.TS'. 
(23 94 10) — 15 : 17 : 19.
• Mari regizori, mari actori • ?•* ’ * LA 
(11 03 72) — 9 : 11.15 : 15,30 : 18 : 20,15.
• Program special pentru copii și 
tineret ; DOINA (16 35 38) — 9 : 11 ;
13 ; 15 : 17 : 19.
O Pădurea de mesteceni : UNIO'T 
(13 49 04) — 9 ; 11,15 ; 13,30 : 15,45 ;
18 : 20.
• lartă-mă : DRUMUL SĂRII
(3128 13) — 15; 17; 19. MIORIȚA
(14 27 14) — 9 ; 11,15 ; 13,30.
• Răscoala din Timok : VIITORUL 
(10 67 40) — 15 ; 17.15 : 19.30.
• Song Song nu renunță : MIORIȚA 
15.45: 18; 20
• Jandarmul și jandarmerițele : PA
TRIA (II 86 25) — 10.



MOSCOVA BUDAPESTA

Schimb de mesaje la nivel înalt 
roma no-sovietic

MOSCOVA 9 (Agerpres). — 
Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și a tovarășei Elena Ceaușescu 
s-a transmis tovarășului Mihail 
Gorbaciov, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S., și tovarășei Raisa 
Gorbaciova un cald salut, însoțit de 
urări cordiale de sănătate și feri
cire, de noi succese în activitatea de 
înaltă răspundere pe care o desfă
șoară.

Un salut cordial și cele mai bune 
urări au fost transmise din partea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu to
varășului A. A. Gromîko, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.

Din partea tovarășului Mihail 
Gorbaciov și tovarășei Raișa

Gorbaciova s-au exprimat mulțumiri 
și s-au transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu un salut cordial și cele 
mai bune urări de sănătate și feri
cire, de noi succese în activitatea de 
înaltă răspundere pe care o desfă
șoară spre binele și prosperitatea 
României socialiste.

La rîndul său, tovarășul 
A. A. Gromîko a transmis tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu urări de noi 
succese în activitatea pe care o des
fășoară în fruntea partidului și sta
tului.

Schimbul de mesaje a avut loc cu 
prilejul prezentării de către tovară
șul Ion Bucur, președintelui Prezi
diului Sovietului Suprem al U.R.S.S.. 
a scrisorilor de acreditare in cali
tate de ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Socialis
te România în U.R.S.S.

Precizări ale U.R.S.S. privind reducerea 
armamentelor strategice ofensive

MOSCOVA 9 (Agerpres). — Partea 
sovietică este gata să ajungă cit mai 
curînd la un acord asupra reducerii 
cu 50 la sută a armamentelor stra
tegice ofensive ale U.R.S.S. și S.U.A., 
așa cum s-a convenit la întîlnirea 
la nivel înalt de la Geneva și cum 
s-a confirmat, ulterior, la Reykjavik 
— a declarat Viktor Karpov, șeful 
Direcției pentru problemele dezar
mării și limitării armamentelor din 
M.A.E. al Uniunii Sovietice, într-un 

■interviu acordat agenției T.A.S.S. El 
a adăugat că limitarea armunente- 
lor strategice reprezintă o parte in
tegrantă a nivelării strategice gene
rale existente între U.R.S.S. și 
S.U.A. și că în această nivelare 
există un element-cheie — Tratatul

de limitare a sistemelor de apărare 
antirachetă din 1972. Vorbitorul a 
făcut cunoscut că, in cadrul actua
lelor schimburi de păreri sovieto- 
americane, se discută problema ca 
în viitorii zece ani părțile să res
pecte întocmai acest tratat și să 
nu-și exercite dreptul de a-1 denun
ța. în acest caz — a spus V. Karpov 
— ar fi asigurată pe termen lung 
situația strategică preconizată si nu 
s-ar crea sisteme care să necesite 
contramăsuri reciproce. In asemenea 
condiții, reducerea cu 50 la sută a 
armamentelor strategice ofensive ar 
conduce la o mai mare stabilitate 
strategică și la diminuarea perico
lului de izbucnire a unui război — 
a spus reprezentantul sovietic.

Schimb de mesaje la nivel înalt 
româno-ungar

BUDAPESTA 9 (Agerpres). — Din / 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, au fost 
transmise tovarășului Jânos Kădăr, 
secretar general al Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar, un salut 
cordial și calde urări de sănătate și 
fericire personală, de succes în acti- 

," vitatea pe care o desfășoară în frun
tea P.M.S.U., iar poporului ungar, 
urări de prosperitate și progres.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
i-au fost transmise din partea to
varășului Jânds Kădăr, un salut

★
In zilele de 8 și 9 octombrie 1987 

a avut loc la Budapesta sesiunea a 
XX-a a Comisiei mixte guverna
mentale româno-ungare de colabo
rare economică.

In cadrul lucrărilor a fost exami
nat un program de măsuri concrete, 
menite să asigure amplificarea și 
diversificarea colaborării economice 
bilaterale. în concordanță cu nivelul 
potențialului economic în creștere al 
celor două țări socialiste, vecine și 
prietene.
,A fost subliniată posibilitatea ex

tinderii relațiilor economice româ
no-ungare, relevîndu-se rolul hotă-

cordial de prietenie, precum și cele 
mai bune urări de sănătate, fericire 
și succes în activitatea consacrată 
prosperității României socialiste, iar 
poporului român, noi realizări pe 
calea edificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea de către secretarul 
general adjunct al P.M.S.U., Gyorgy 
Lăzâr, a tovarășului Gheorghe 
Oprea, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim viceprim-ministru al guver
nului.

★
rîtor ce revine colaborării tehnico- 
științifice, precum și importanța 
creșterii ponderii produselor reali
zate prin cooperare și specializare 
în producție în domenii de interes 
reciproc.

Protocolul sesiunii a fost semnat 
de președinții celor două părți in 
Comisia mixtă guvernamentală ro- 
mâno-ungară de colaborare econo
mică, Gheorghe Oprea, prim vice
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, și Frigyes 
Berecz, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Republicii Populare 
Ungare.
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giunii Asiei și Oceanului Pacific, l 
lărgirea cooperării reciproc avanta- > 
joase, întărirea încrederii și secu- \
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încetarea cursei înarmărilor
Noi și ample acțiuni in favoarea păcii și dezarmării, în primul rind 

sfera nucleară, sint organizate in numeroase țări de peîn
nentele, mobilizind cercuri largi ale opiniei publice, care se 
fermitate pentru crearea unui climat de încredere, securitate 
între națiuni,

toate conti- 
pronunță cu 
și cooperare

Program de întărire a securității în regiunea Asiei 
și Oceanului Pacific

WASHINGTON. — Institutul in
ternațional de studii strategice de 
pe lingă Universitatea Stanford din 
California și Institutul pentru Ex
tremul Orient al Academiei de 
Științe a U.R.S.S. au dat publici- 

, tății un program comun de întărire 
) a securității și reducere a riscului 
I de război în regiunea Asiei și 
1 Oceanului Pacific. După cum rela- 
i tează agenția T.A.S.S., documentul 
1 este rodul muncii desfășurate timp 

de doi ani de oameni de știință so-

I *
*

vietici și americani și are ca scop 
prospectarea de noi căi în vederea 
asigurării păcii și cooperării în 
regiune. Sînt avute în vedere dez
voltarea dialogului între țările re-

TUNIS 9 (Agerpres). — Yasser 
Arafat, președintele Comitetului 
Executiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei, a avut, la Tunis, 
o întrevedere cu Chedli Klibi. secre
tarul general al Ligii Arabe. După 
cum informează agenția W.A.F.A.. 
citată de M.E.N., cu acest prilej 
au fost abordate probleme ale si
tuației actuale din lumea arabă 
subliniindu-se necesitatea întăririi 
solidarității țărilor arabe. Totodată, 
au fost discutate chestiuni legate de 
pregătirea reuniunii arabe la nive' 
înalt, programată să se desfășoare 
în luna noiembrie în capitala Iorda
niei. precum și aspecte legate de 
situația palestinienilor.

SANAA 9 (Agerpres). — R.A. Ye
men va milita pentru înlăturarea 
oricăror pericole care amenință su
veranitatea și independenta țărilor 
arabe a declarat președintele aces
tei țări. Aii Abdullah Saleh. într-un 
interviu acordat săptămînalului e- 
giptean „Aher Saa“, el s-a pronun
țat pentru respectarea drepturilor 
inalienabile ale poporului palesti
nian și sprijinirea luptei acestuia 
în vederea creării unui stat propriu, 
independent. Arătînd că războiul

iraniano-irakian duce la epuizarea 
resurselor i celor două țări, președin
tele R.A. Yemen a subliniat că acest 
conflict reprezintă un pericol serios 
pentru securitatea și stabilizarea în 
regiune și în întreaga lume.

Reuniune consacrată 
eforturilor de pace 

din America Centrală
CIUDAD DE GUATEMALA 9 

(Agerpres). — Inaugurind lucrările 
celei de-a doua sesiuni a Comisiei 
Internaționale de Verificare și Con
trol (C.I.V.S.). creată în virtutea 
prevederilor Acordului de pace în 
America Centrală, convenit la reu
niunea centroamericană la nivel 
înalt „Esquipolas ÎI" la 7 august, 
vicepreședintele Guatemalei. Jose 
Luis Chea, a declarat că țările din 
regiune au făcut pași importanți în 
înfăptuirea procesului de pace. In 
context, el a salutat rezoluția de 
sprijin adoptată prin consens de 
Adunarea Generală a O.N.U. în fa
voarea Acordului de pace de la ..Es
quipolas II". de soluționare nego
ciată a crizei din regiune.

Comisia, din care fac parte miniș
trii adjuncți de externe ai celor 5 
țări centroamericane. reprezentanți 
ai statelor membre ale „Grupului de 
la Contadora" și „Grupului de spri
jin", precum și ai secretarilor gene
rali ai O.N.U. și O.S.A., urmează să 
prezinte un raport detaliat într-un 
interval de 90 de zile, dată la care 
vor intra în vigoare o serie de punc
te convenite la reuniunea „Esquipo
las II", din Guatemala.

SAN JOSE 9 (Agerpres). — în
tr-un interviu acordat săptămînalu
lui costarican „Universidad", pre
ședintele Republicii Costa Rica, 
Oscar Aris, a apreciat că forțele ar
mate neregulate, respectiv grupările 
insurgente, care operează în Ame
rica Centrală ar trehui să înceteze 
ostilitățile și să folosească prevede
rile legilor pentru amnistie în vede
rea reintegrării lor pașnice în viața 
social-economică și politică a țărilor 
din regiune.

Sesiunea Adunării
NAȚIUNILE UNITE 9 (Agerpres). 

— Gh. Cercelescu transrtiite : Adu
narea Generală a O.N.U.. reunită în 
cadrul celei de-a 42-a sesiuni, și-a 
exprimat „sprijinul ferm" față de 
acordul de la Ciudad de Guatemala 
privind solutionarea negociată a pro
blemelor Americii Centrale si a in
vitat pe președinții statelor semna
tare ale acordului (Costa Rica. Sal
vador. Guatemala. Nicaragua și Hon
duras) să-și continue eforturile pen
tru instaurarea unei păci durabile în 
regiune. Totodată, s-a cerut comu
nității internaționale „să sprijine 
fără rezerve" procesul de pace din 
America Centrală, iar secretarului 
general al O.N.U. — să acorde aju
torul ce i se va solicita pentru buna 
funcționare a mecanismelor de ve
rificare si urmărire a îndeplinirii 
angajamentelor asumate în acord. 
Adunarea Generală a lansat aceste 
apeluri în timpul unei dezbateri asu
pra situației din America Centrală, 
la sfîrșitul căreia a adoptat, prin 
consens, un proiect de rezoluție pre
zentat de Costa Rica.

In continuare, au fost reluate 
dezbaterile generale.

Primul-ministru al Thailandei, 
Prem Tinsulanonda, a arătat că tara 
sa a primit cu satisfacție vestea în
cheierii unei înțelegeri de principiu 
între S.U.A. și U.R.S.S. cu privire la 
eliminarea rachetelor nucleare cu 
rază medie de acțiune si a unei apro
piate întilniri între conducătorii 
celor două țări.

Căutarea unei soluții la criza din 
Orientul Mijlociu nu poate fi ima
ginată în afara cadrului unei confe
rințe internaționale sub egida Na
țiunilor Unite — a declarat ministrul 
de externe al Algeriei. Ahmed Taleb 
Ibrahimi, care a apreciat însă că o 
asemenea conferință nu va duce la 
vreun rezultat dacă se va desfă
șura în absenta reprezentanților le
gitimi ai poporului palestinian.

Generale a O.N.U.
Exprimîndu-și indignarea fată de 

povara excesivă și în creștere a da-j 
toriei externe a statelor lumii a 
treia și de transferul invers de re
surse, din Sudul sărac spre Nordul 
bogat, ministrul de externe al Be- 

■ ninului, Guy Landry Hazoume, a 
afirmat că tara sa nu fare apel la 
generozitatea statelor industrializate, 
ci cere, pur și simplu, să se pună 
capăt inechităților actualei ordini 
economi oe.

Dacă pacea cere suprimarea mij
loacelor de purtat războaie, ea re
clamă. de asemenea, căutarea de ur
gentă a căilor care să ducă la înce
tarea conflictelor militare ce au loc’ 
în diferite zone ale globului — a, 
declarat reprezentantul statului Ma
lawi, Timon Sam Mangwazu, care a 
apreciat că multe din aceste conflicte 
se datoresc nerespectării de către 
unele țări a suveranității Si integri
tății teritoriale a altor state.

Consacrînd cea mai mare parte a 
discursului său situației grave de 
criză din America Centrală, pre
ședintele Republicii Nicaragua. Da
niel Ortega Saavedra, a arătat că 
menținerea acestui focar de tensiune 
se datorează în principal politicii ad-; 
ministratiei americane de amestec 
în treburile interne ale țărilor din 
regiune. In context, el a reafirmat 
hotărîrea poporului nicaraguan de a. 
continua să-si construiască propriul 
său destin, liber și independent, și 
de a respinge orice forme de ames
tec străin. Arătînd că guvernul Re
publicii Nicaragua a întreprins deja 
o serie de măsuri pentru transpu
nerea în viată a acordului semnat de 
cei cinci șefi de stat centroamericarii. 
vorbitorul a subliniat că guvernul 
nicaraguan este interesat în edifi
carea unei păci autentice în regiune 
Si în statornicirea unor raporturi de 
egalitate și prietenie cu Statele 
Unite.

Demersuri pentru soluționarea pașnică 
a problemei kampuchiene

Apel la acțiuni comune împotriva 
apartheidului

OUAGADOUGOU 9 (Agerpres). — 
In capitala Republicii Burkina Faso 
s-au deschis lucrările unei conferin
țe internaționale antiapartheid, des
fășurată sub deviza „Să organizăm 
acțiuni comune împotriva aparthei
dului". la care participă peste 250 de 
reprezentanți din diverse țări, pre
cum și delegați ai statelor africane 
„din prima linie", ai Congresului 
Național African, ai S.W.A.P.O. și ai

Comitetului special al O.N.U. împo
triva apartheidului. Scopul reuniunii, 
relevă agenția Prensa Latina, ci
tind postul de radio Ouagadougou, 
este de a sensibiliza opinia publică 
africană asupra necesității intensifi
cării sprijinului acordat populațiilor 
africane din R.S.A. și Namibia. Lu
crările forumului au fost inaugurate 
de președintele țării, Thomas San
kara.

Subliniindu-se că actuala situație 
prezintă evoluții pozitive, oferind 
posibilități de depășire a impasului 
care durează de opt ani. în docu
ment se afirmă că»R. P. Kampuchia 
este gata să se întîlnească cu prin
țul Norodom Sianuk și cu conducă
torii altor grupări de opoziție, pen
tru convorbiri asupra soluționării 
pașnice a problemei kampuchiene și 
reconcilierii naționale.

tn declarație se propune, de ase
menea, ca, in scopul garantării acor
durilor ce vor fi realizate, a inde
pendenței Kampuchiei și păcii in 
sud-estul Asiei, să fie convocată o 
conferință internațională, la care să 
participe cele două părți kampuchie
ne aflate în conflict, țările din Indo
china, cele membre ale A.S.E.A.N., 
membrii permanenți ai Consiliului 
de Securitate, India și alte state 
care vor contribui la soluționarea 
pașnică a problemei kampuchiene și 
la realizarea păcii în Asia de sud- 
est.

BANGKOK 9 (Agerpres). — Prin
țul Norodom Sianuk a adresat pre
ședintelui Consiliului de Miniștri al 
R. P. Kampuchia, Hun Sen, invita
ția de a se întîlni, în cursul acestui 
an, la Paris — transmite agenția 
A.P.A.. citind surse de la Bangkok. 
După cum a relevat o înaltă oficia
litate a Ministerului de Externe al 
R. P. Kampuchia, Hun Sen este dis
pus să se întîlnească cu Norodom 
Sianuk tn orice moment și în orice 
loc.

Prințul Norodom Sianuk a apre
ciat că dialogul cu guvernul de la 
Pnom Penh este singura posibilitate 
reală de a se pune capăt conflic
tului kampuchian.

PNOM PENH 9 (Agerpres). — 
Guvernul R. P. Kampuchia a dat 
publicității o declarație privind so
luționarea politică a problemei kam
puchiene — transmite agenția S.P.K., 
citată de agenția vietnameză de 
presă. <

VIOLENȚEI ?
vocat ca motiv faptul că posedarea 
unei arme de foc de către fiecare 
cetățean ii va descuraja pe răufă
cători și va duce la diminuarea nu
mărului delictelor și actelor crimi
nale de tot felul. Împotriva acestor 
„argumente" se înscriu insă da
tei’ publicate foarte recent de Mi
nisterul american al Justiției, care, 
deși anunță că față de 1985 numă
rul delictelor și crimelor a scăzut 
anul trecut cu peste 6 la sută, a- 
trage atenția că acest număr ră- 
mlne în continuare foarte ridicat: 
34 milioane.

Se va micșora, oare, această cifră 
dacă fiecare cetățean va dispune — 
cum spunea un poet român, vor
bind figurativ și în cu totul alt 
context (ca expresie metaforică a 
revoltei împotriva tabuurilor și fe
tișurilor societății burgheze) — de 
„libertatea de a trage cu pușca" ? 
Cituși de puțin, dacă ar fi să amin
tim de cazul tragic petrecut, nu 
de mult, în localitatea britanică 
Hungerford, unde, deghizat asemeni 
personajului „Rambo", ucigașul 
din filmul cu același nume, un ti- 
năr in virstă de 27 ani, fanatic al 
armelor de foc, a ucis, intr-un 
acces de furie, cu o pușcă mitra
lieră, un număr de 14 persoane, 
între care propria sa mamă, rănind 
tot atitea, după care s-a sinucis. 
La puține zile după aceea, un alt 
„Rambo", de data aceasta din Los 
Angeles, rănea grav, in împrejurări 
similare, patru persoane.

După masacrul de la Hungerford, 
care a zguduit întreaga Anglie, 
autoritățile britanice au luat mă
suri severe de îngrădire ă vinzării 
armelor de foc, precum și a pre
zentării la televiziune a filmelor și 
serialelor preamărind violența, de 
tipul „Rambo". Dar se pare că 
asemenea măsuri, pe deplin justi
ficate, chiar dacă tardive, nu au 
avut ecou și in Florida. Intre timp, 
cum'suna o telegramă de presă, in 
sala de reanimare a spitalului 
Jackson Memorial din Miami, me
dicii sint in stare de alertă maxi
mă, in așteptarea unui val de ca
zuri urgente. Măcar dacă „liberta
tea de a trage cu pușca" s-ar limită 
la atit...

R. CAPLESCU

LIBERTATE...
Vn străin care ar fi nimerit din 

întimplare, la începutul acestei 
luni, pe străzile orașului Miami sau 
ale oricărei alte localități din sta
tul Florida ar fi crezut că asistă 
la turnarea vreunui film., reeditind, 
intr-o ambianță modernă, scene din 
Far-West-ul de odinioară : oameni 
in civil, de diverse categorii, plim- 
bindu-se cu nonșalanță pe străzi și 
arborind la briu, cu aerul cel mai 
firesc din lume, pistoale de felurite 
mărimi. Din păcate, nu era film, ci 
realitate, oricît de greu ar fi de 
crezut un asemenea lucru. Intr-ade
văr, cu începere de la 1 octombrie, 
noua lege cu privire la armele de 
foc, care a intrat în vigoare in 
acest stat, permite cetățenilor să 
umble pe străzi cu arma la cingă
toare și fără a fi nevoie să posede 
un permis special. Cu condiția să 
fie majori, să nu aibă antecedente 
penale și să nu fie toxicomani sau 
alcoolici. Nu este de mirare că 
noua lege a produs o îndreptățită 
indignare și îngrijorare in rîndul 
acelor locuitori care nu sint dor
nici să devină emuli ai eroilor din 
Vestul sălbatic, și care împărtășesc 
părerea procurorului general al 
Floridei, Bob Butterworth, că noua 
lege „amenință să producă un de
zastru", în special în regiunile de 
sud ale statului, unde se înregis
trează in medie o victimă pe zi a 
armelor de foc.

Dar cine sînt cei care, trecînd 
peste împotrivirea inclusiv a repre
zentanților de frunte ai forțelor de 
ordine, au reușit să obțină aproba
rea unei asemenea legi, și absurde, 
și vătămătoare ? Nimeni alții clecit 
cei ce alcătuiesc conducerea atot
puternicei Asociații naționale a 
armelor de foc (N.R.A.), care reu
nește pe patronii industriei respec
tive, una din cele mai importante 
și înfloritoare, după cum indică și 
cifra de afaceri anuală, de ordinul 
miliardelor de dolari. Din dorința 
de a-și spori cît mai mult profi
turile, asociația pledează de ani de 
zile pentru extinderea cît mai largă, 
pînă la generalizare, a dreptului de 
portarmă — și iată că, cel puțin 
in Florida, a obținut acum cișțig 
de cauză. Pentru a-i convinge pe 
legislatorii reticenți, asociația a in-

Conferința Partidului 
Conservator britanic

LONDRA 9 (Agerpres). — Confe
rința anuală a Partidului Conserva
tor din Marea Britanie, întrunită la 
Blackpool, a trecut la dezbaterea 
problemelor de politică externă. Gu
vernul Marii Britanii salută acordul 
de principiu dintre U.R.S.S. și S.U.A. 
cu privire la lichidarea rachetelor 
cu rază medie de acțiune și operativ- 
tactice. a declarat în intervenția sa 
Geoffrey Howe, ministrul britanic 
de externe. Vorbitorul a declarat că 
țara sa este gata să continue dialo
gul în scopul reducerii în continuare 
a tuturor tipurilor de arme, adău
gind însă că Marea Britanie nu in
tenționează să întreprindă măsuri 
„în dauna securității sale". Evocînd 
situația din zona Golfului, ministrul 
britanic de externe a justificat tri
miterea în această zonă a unor efec
tive maritime militare britanice.

rității, reducerea riscului de război, i 
Programul atrage atenția asupra ) 

.........................

*

experienței acumulate în ultimii ani 
in Europa în domeniul măsurilor 
de încredere.

Demonstrație în sprijinul desființării bazelor 
militare străine

LONDRA. — în apropierea loca
lului care adăpostește lucrările 
conferinței anuale, de la Blackpool, 
a Partidului Conservator (de gu- 

. vemămînt) din Marea Britanie. a 
l fost organizată o demonstrație de 
/ protest împotriva politicii guver- 
ț nului în domeniul apărării. Intr-o 
ț declarație distribuită delegatilor la

congres și locuitorilor acestei 
țiuni maritime, demonstranții 
cabinetului conservator să sisteze 
realizarea programului privind sub
marinele nucleare „Trident", să 
abandoneze planurile de moderni
zare a armelor convenționale și să 
t-eacă la desființarea bazelor mili
tare americane din Anglia.

sta- 
cer

„Tibetul face parte integrantă 
din teritoriul R. P. Chineze"

O declarație a Comitetului pentru afacerile externe 
al Adunării Naționale a Reprezentanților Populari a R.P. Chineze
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franța . PREOCUPĂRI Șl CONTROVERSE 
IN PERSPECTIVA SCRIITIMllI PREZIDENȚIAL

BEIJING 9 (Agerpres). — Comite
tul pentru afacerile externe al Adu
nării Naționale a Reprezentanților 
Populari a R. P. Chineze a dat pu
blicității, la Beijing, o declarație în 
legătură cu unele activități desfă
șurate in S.U.A. de către un grup 
de senatori americani privind așa- 
numita „problemă a Tibetului", și in 
mod special cu adoptarea de către 
Senatul S.U.A.. la 6 octombrie 1987, 
a unui amendament în această pro
blemă — transmite agenția China 
Nouă. Amendamentul — se spune în 
declarație — cheamă deschis la a- 
mestec in treburile interne ale 
Chinei.

Tibetul — se subliniază în decla
rație — face parte integrantă din 
teritoriul Chinei, iar poporul tibetan, 
din marea familie a popoarelor țării, 
astfel incît orice probleme referitoa
re la Tibet fac parte din problemele 
interne ale Chinei și nici o alta țară 
nu are dreptul să se amestece. Orice 
încercare de a rupe Tibetul de China 
sau de a interveni în relațiile sta
tornicite între poporul tibetan și 
celelalte popoare ale țării — mențio
nează declarația Comitetului pentru 
afacerile externe al Adunării Națio
nale a Reprezentanților Populari a 
R. P. Chineze — sînt de natură să 
afecteze dezvoltarea relațiilor bila
terale dintre China și Statele Unite.

Reluarea activității politice din 
Franța, după obișnuita pauză esti
vală, este dominată, după cum. de 
altfel, se așteptau observatorii, de 
perspectiva alegerilor prezidențiale 
programate să se desfășoare în pri
măvara anului viitor. La întrebarea 
cine va ieși învingător, primul sondaj 
de opinie al toamnei a pronosticat : 
Francois Mitterrand. Potrivit acestui 
sondaj, inițiat de revista „L’Express". 
împreună cu un institut specializat, 
actualul președinte al republicii va 
cîștiga competiția pentru Elysăe cu 
54 la sută din voturi dacă va avea 
drept adversar la cel de-al doilea 
tur de scrutin pe candidatul forțelor 
de centru-dreapta, Raymond Barre, 
și cu 56 la sută dacă contracandida
tul său va fi Jacques Chirac, din 
partea acelorași forțe. Desigur, este 
vorba doar de prognoze.

Dar care este situația candidaturi
lor cu șase luni înainte de scadenta 
electorală ? Actualul președinte nu 
și-a anunțat încă intenția de â re- 
candida pentru încă șapte ani la 
funcția supremă din stat. Constitu
ția ii dă dreptul să-și facă cunoscu
tă poziția cu numai 20 de zile îna
intea votului, iar presa franceză 
este sigură că actualul președinte, 
care pinâ acum a avut în această 
problemă poziții ambigue, va 
profita de această prevedere pînă 
in ultimul moment, pentru a-i tine 
la distanță pe adversari, precum și 
pe nu puținii aspiranți socialiști la 
succesiune. Așa cum se știe, la con
gresul socialiștilor din primăvară, de 
la Lille, nu a fost desemnat candi
datul P.S.F. la alegerile prezidenția
le. precizîndu-se. totodată, că „nu
mai în condiții excepționale" i se va 
cere președintelui să-și depună pen
tru a doua oară candidatura. Aceasta 
ar reprezenta, desigur, un record 
personal, Mitterrand mai deținînd și 
alte două : este primul președinte 
socialist și primul șef de stat al ex
perimentului „coabitării".

Dacă astfel se prezintă lucrurile în 
tabăra socialistă. în schimb situația 
a început să se „decanteze“._ după 
cum scria „Le Monde", în rîndurile 
principalelor două partide. Adunarea 
pentru Republică (R.P.R.. neogau- 
listă) și Uniunea pentru Democrația 
Franceză (U.D.F.. liberal-creștină). 
care alcătuiesc coaliția guvernamen
tală. Nu de mult, cu prilejul „zile
lor parlamentare" ale U.D.F. de la 
Nisa, fostul prim-ministru, Raymond 
Barre, și-a făcut cunoscută oficial 
hotărîrea de a candida la viitoarele 
alegeri prezidențiale, fiind considerat

drept cel mai redutabil adversar al 
actualului președinte. Actualul pre
mier Jacques Chirac, deși nu încă in 
mod oficial, este și el un virtual can
didat la alegerile din primăvară. Așa 
cum s-a putut constata și la Nisa, 
cele două partide au și ajuns la un 
acord în legătură cu candidatura li
derilor lor : cel mai bine plasat la 
primul tur de scrutin să beneficieze 
și de voturile partenerului de coali
ție. Adresindu-se celor doi candidați 
rivali. Jean Lecanuet sublinia in 
mod clar : „După dialogul direct pe 
care fiecare dintre dumneavoastră îl 
va purta cu poporul francez, aces
tuia îi aparține decizia de a alege pe 
viitorul președinte al Franței".

Comentînd ultimele discursuri pu
blice ale președinților U.D.F. și 
R.P.R., „Le Monde" și „Le Figaro" 
remarcă că, dincolo de apelul obiș
nuit la unitate. între Barre și Chi
rac se desfășoară practic un „dia
log al surzilor". Barre este, după 
cum se știe, principalul critic al 
„coabitării", considerînd o asemenea 
experiență contrară spiritului Con
stituției celei de a V-a Republici, in 
timp ce Chirac apără bilanțul primu
lui an și jumătate de „coabitare" 
arătînd că „trebuie avut curajul de 
a merge mai departe".

Bilanț care, așa cum se exprima 
„L’Express", a vădit „trecerea de Ia 
coexistența curtenitoare la coexis
tența crispată". Guvernul a trebuit 
să dea înapoi și să renunțe la pro
iectele de reforme în domeniile so
cial, universitar, al regimului pe
nitenciarelor, care au divizat opinia 
publică și a căror urgentă nu era 
evidentă, potrivit aprecierilor unei 
mari părți din presa franceză, decît 
pentru partea cea mai extremistă a 
electoratului de dreapta. La fiecare 
eșec, președintele republicii s-a situat 
pe poziția de arbitru care „calmează 
jocul" și cheamă la rațiune, in nu
mele unității naționale.

Cît privește bilanțul economic, a- 
cesta înregistrează. în primul rînd. 
procesul de desnaționalizare a 65 de 
bănci și întreprinderi, naționalizate 
de socialiști (dintre care punerea în 
vînzare a programului de televiziune 
TF1 — considerat de decenii patri
moniu național — a stirnit o vie 
dezaprobare). După cum a anuntat 
ministrul economiei si finanțelor. 
Eduard Baladur, respectivul proces 
nu numai că nu se va opri, dar va 
continua și în lunile următoare, afec- 
tînd mari întreprinderi sau companii 
financiare și de asigurări. între 
care, după cit se profilează, și

„regia Renault", cea mai mare în
treprindere de stat existentă. Pe de 
altă parte, conform previziunilor In
stitutului național de statistică, rata 
inflației va atinge în acest an 3,5 la 
sută, cu 1,1 la sută mai mult decit 
estimase guvernul. De asemenea, 
rata șomajului — una din cele mai 
grave probleme sociale, cu aceste im
plicații politico-economice — se va 
ridica la 11,7 la sută din populația 
activă a tării, numărul persoanelor 
fără un loc de muncă depășind, in 
acest fel. două milioane și jumătate.

Toate aceste probleme vor, forma, 
fără îndoială, obiectul unei aprinse 
dispute în cadrul campaniei electora
le. la care pînă în prezent și-au mai 
anunțat oficial candidatura : Andră 
Lajoinie. din partea Partidului Co
munist Francez, și Jean Marie Le 
Pen, liderul partidului de extremă 
dreaptă „Frontul Național". Cu pri
lejul recentei reuniuni a Comitetu
lui Central, comuniștii au aprobat 
Tezele și „Proiectul de program" 
care vor fi supuse spre aprobare 
.viitorului congres al partidului, 'care 
va avea loc in luna decembrie. Pro
iectul de program este format din trei 
mari capitole dedicate justiției so
ciale. dezvoltării societății franceze 
în condiții de progres și libertate, 
precum și luptei pentru pace, prin 
intermediul unei largi cooperări cu 
toate statele, și în primul rind cu 
„lumea a treia".

în ce privește pe Le Pen, insolen
tele declarații recente ale acestuia, 
în care a căutat să minimalizeze 
ororile nazismului. încercînd să 
acrediteze ideea că existenta came
relor de gazare, unde au pierit mi
lioane de oameni, este „un simplu 
accident al istoriei", ele au stirmt 
indignarea cercurilor^celor mai largi 
ale opiniei publice. Nu este insă 
vorba de o „gafă politică". Le Pen 
contează pe captarea opțiunilor cu
rentelor de dreapta, care, ca întot
deauna, își sporesc influenta în con
diții de șomaj și xenofobism. Dar au 
devenit tot mai numeroase cererib 
de a nu se mai admite ca extremiștii 
de dreapta să-și facă de cap. igno- 
rîndu-se lecțiile tragice ale trecutului 
nu prea îndepărtat.

Cursa pentru Elysee se anunță 
încă de pe acum extrem de disputa
tă. remarcă presa franceză. întrebin- 
du-se citi candidați vor rămîne in 
final. înaintea prezentării la urne 
mai este o jumătate de an, timp in 
care se mai pot schimba multe.

Radu BOGDAN

Un nou incident
TEHERAN 9 (Agerpres). — După 

cum anunță agenția IRNA. cinci ve
dete militare iraniene, care efectuau 
o patrulare de rutină în apele inter
naționale ale Golfului. în zona insulei 
Farsi, au fost atacate, joi noaptea, 
de elicoptere americane. Citind de
clarația unui purtător de cuvînt mi
litar iranian, agenția precizează că 
vedetele iraniene au ripostat, deschi- 
zînd focul. Un elicopter a fost dobo- 
rît. De asemenea, a fost lovit și 
avariat un vas al marinei militare a 
S.U.A.

S-a precizat că două din cele cinci 
vedete iraniene au reușit să scape 
nevătămate.

Sursele militare iraniene, citate de 
agenția IRNA. resping afirmațiile 
S.U.A. potrivit cărora vedetele ira
niene ar fi deschis primele focul.

în zona Golfului
WASHINGTON 9 (Agerpres). — 

Comandamentul militar american a 
anunțat că elicoptere ale marinei au 
atacat și scufundat, joi seara, o ve
detă militară iraniană în zona Gol
fului. dintr-un grup de cinci, care au 
deschis focul asupra unui elicopter 
de patrulare al S.U.A. — informează 
agențiile T.A.S.S. și M.E.N. Alte două 
vedete au fost capturate. Un purtă
tor de cuvînt al Pentagonului a de
clarat, vineri, că de partea america
nă nu au fost victime, iar elicopte
rele participante la luptă nu au fost 
avariate.

Agenția Taniug adaugă că, după 
ultimul incident din Golf, în Senatul 
S.U.A. a fost reînnoită cererea de a 
se aduce la îndeplinire Legea pri
vind prerogativele de război, care 
limitează capacitatea președintelui 
de a trimite trupe în zonele de criză.

I

ILE DE PRESA
e scurt

PLENARA C.C. AL P.M.U.P. La 
Varșovia a avut loc plenara Comi
tetului Central al P.M.U.P.. care a 
dezbătut probleme legate de bunul 
mers al activității în domeniul eco
nomiei naționale, adoptind o hotă- 
rire în problemele discutate. In ca
drul plenarei a luat cuvîntul 
Wojciech Jaruzelski, prim-secretar 
al C.C. al P.M.U.P.. președintele 
Consiliului de Stat al R.P. Polone, 
relatează agenția P.A.P.

VIZITA LA HAVANA. Eduard 
Sevardnadze. membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S.. minis
tru! afacerilor externe a! U.R.S.S., 
si-a încheiat vizita la Havana, unde 
a avut convorbiri cu Fidel Castro, 
prim-secretar al C.C. al P.C. din 
Cuba, președintele Consiliului de 
Stat, președinte al Consiliului de 
Miniștri ale Republicii Cuba. Părți
le — relevă agenția T.A.S.S. — 
si-au exprimat satisfacția în legă
tură cu stadiul si dezvoltarea re
lațiilor sovieto-cubaneze. năzuința 
d .> a dezvolta colaborarea dintre 
ele. A fost subliniată, totodată, 
necesitatea adîncirii conlucrării 
U.R.S.S. și Cubei cu toate țările

frățești in lupta pentru eliminarea 
pericolului unui război nuclear, 
pentru edificarea unei lumi fără 
arme.

PRIMIRE. Cu prilejul primirii 
lui A. Dobrînin, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., cancelarul R.F.G., H. 
Kohl, a exprimat dorința guver
nului R.F.G. de a dezvolta, prin 
eforturi comune, relațiile cu 
U.R.S.S. — relatează agenția
T. A.S.S. în legătură cu înțelegerea 
de principiu intervenită intre
U. R.S.S. și S.U.A. privind lichida
rea rachetelor cu rază medie de 
acțiune și celor operativ-tactice, în 
cadrul întîlnirii s-a apreciat că 
semnarea acordului respectiv ar 
trebui să fie urmată de noi măsuri 
în vederea reducerii armamentelor 
nucleare și celor convenționale și 
lichidării armelor chimice intr-un 
viitor apropiat.

INAUGURARE. Președintele Ira
nului. Seyyed Aii Khamenei, a 
inaugurat.' la Teheran. cel de-al 
17-lea Festival international al fil
mului pe teme de educație. Vor fi 
prezentate 55 de pelicule, care își

propun să contribuie la propagarea 
metodelor noi de pregătire și per
fecționare în învățămînt. a ultime
lor realizări din domeniu. Participă 
22 de țări, între care și România.

ÎNTREVEDERI La Washington 
au avut loc convorbiri între secre
tarul de stat. George Shultz, și 
ministrul vest-german de externe, 
Hans-Dietrich Genscher, aflat în 
vizită în S.U.A. In cursul dialogu
lui s-a relevat de ambele părți că 
este posibilă. în contextul actual, 
realizarea unor progrese semnifica
tive în domeniul dezarmării, ca si 
în acela al relațiilor Est-Vest. Cu 
această ocazie, ministrul de externe 
al R.F.G. a subliniat că trebuie 
luate măsurile necesare pentru a 
evita o încordare între S.U.A. și 
Europa occidentală. în special in 
domeniul schimburilor comerciale.

MAJORARE A DOBINZILOR. 
Decizia unilaterală a băncilor nord- 
americane „Chase" și „City Bank" 
de a majora cu 8.5 si. respectiv. 9.5 
la sută rata dobînzilor a provocat 
o creștere a datoriei externe a Bra
ziliei cu 475 milioane dolari, datorie 
care în prezent se apropie periculos 
de nivelul de 115 miliarde dolari, 
se arată într-un comunicat al Mi
nisterului de Finanțe al acestei țări. 
Guvernul brazilian a calificat ten
dința de majorare a ratelor dobîn
zilor ca „gravă și îngrijorătoare".

LA BEIJING a fost semnat un 
protocol de cooperare științifică și

tehnologică între China și Iugosla
via pentru anul 1988, transmite 
agenția China Nouă. Documentul 
prevede schimburi în arhitectură, 
construcția de mașini, industria 
ușoară, cea electronică și alte do
menii.

PROVINCIA AFGANA FARAH 
din vestul țării a fost proclamată 
„zonă a păcii", a anunțat Comisia 
pentru reconciliere națională din 
această provincie. în cadrul unei 
reuniuni, la care au participat 7 000 
de reprezentanți ai populației, s-a 
exprimat sprijinul pentru politica 
de reconciliere națională si s-a 
cerut guvernului afgan sprijinul 
pentru această inițiativă a popu
lației provinciei Farah.

ANULARE. Comandamentul for
țelor aeriene ale S.U.A. a anunțat 
anularea tuturor zborurilor bom
bardierelor strategice de tipul 
„B-l B“. pentru a se proceda la 
examinarea detaliată a sistemului 
de catapultare a piloților și de sal
vare în caz de. urgentă.

ATENTAT. După cum a anunțat 
agenția Bakhtar. citată de T.A.S.S., 
într-o zonă din centrul capitalei 
afgane elemente contrarevoluționa
re au organizat joi seara un aten
tat. detonînd o cantitate de exploziv 
disimulat într-un automobil. în 
urma acestei acțiuni și-au pierdut 
viața 27 de persoane, iar 35 au fost 
rănite. Clădirile din apropiere au 
fost, grav avariate.
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