
LA INVITAȚIA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului Suprem al Republicii Sudan,
El Sayed Ahmed El Mirghani, va efectua o vizită

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
oficială de prietenie în țara noastră

Anul LVII Nr. 14 040 Duminică 11 octombrie 1987

La invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, pre

ședintele Consiliului Suprem al Re
publicii Sudan, El Sayed Ahmed El 
Mirghani, va efectua o vizită oficială

de prietenie in Republica Socialistă 
România în a doua decadă a lunii 
octombrie 1987.
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De „Ziua petrolistului” - un îndemn mobilizator,
o sarcină de mare răspundere patriotică:

TĂRII, CfT MAI MULT
Sărbătorind astăzi „Ziua petrolis- 

tului“, poporul nostru omagiază tra
dițiile de luptă revoluționară ale a- 
cestui puternic detașament ăl clasei 
noastre muncitoare. Și cu această 
ocazie, de ziua lor, poporul nostru 
cinstește munca plină de dăruire și 
de mare răspundere a celor care nu 
precupețesc nici un efort, a celor 
care cu inteligență și iscusință cer
cetează, forează și extrag țițeiul și 
gazele naturale, materii prime de 
bază pentru continua dezvoltare a 
economiei românești.

In orice condiții, de vară sau de 
Iarnă aspră, petroliștii sint mereu la 
datorie, la gura sondei, cum se spu
ne, pe traseul conductelor care 
transportă această materie . primă 
preț'oasă, în preajma, turlelor de 
foraj, execută lucrări de intervenții 
operative pentru ca fiecare sondă să 
funcționeze in condiții normale.

Meseria aspră, dar deosebit de 
frumoasă de petrolist are, după cum 
se știe, o îndelungată tradiție în 
țara noastră, ea găsindu-și începu
turile dincolo de jumătatea veacului 
trecut, cind pe vestita Vale a Pra
hovei se scotea țițeiul cu... găleata. 
Desigur, tehnica a evoluat, au apă
rut pompele de adîncime, sofistica
tele instalații de extracție care au 
cerut petroliștilor cunoștințe noi, 
multă, tot mai multă pasiune in 
exercitarea atribuțiilor ce le revin. 
Ajungind la tehnologii de înalt ran
dament, cum este combustia subte
rană, extracția cu ajutorul soluțiilor 
micelare, forajul ultrarapid cu aju
torul laserului, industria petrolului 
a cunoscut în țara noastră in anii so
cialismului o dezvoltare impetuoasă. 
Cu deosebire in cele peste două de
cenii care au trecut de la Congresul 
al IX-lea al partidului, in epoca de 
mari înfăptuiri revoluționare pe 
care cu mindrie o numim „Epoca 
Nicolae Ceaușescu", industria petro
lului s-a dezvoltat continuu în 
România socialistă, noi cimpuri pe
troliere au fost puse in valoare, noi 
detașamente de petroliști au crescut 
sub marea deviză patriotică de a da 
țării cit mai mult țiței.

Rod al politicii înțelepte a parti
dului nostru de continuă dezvoltare 
a bazei proprii de materii prime și 
resurse energetice, industria petrolu
lui a beneficiat de importante in
vestiții, punîhdu-se în evidență noi 
zăcăminte, creindu-se noi schele de 
foraj și de extracție dotate cu teh
nică de vîrf, de înalt randament, fa
bricată de constructorii români de 
mașini, care și în acest domeniu 
și-au ciștigat un bun renume inter
național. Continua dezvoltare a in
dustriei petroliere în cele mai dife
rite zone ale țării, profundele înnoiri 
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din această importantă ramură in
dustrială au determinat și în viața 
celor peste 130 de mii de petroliști 
schimbări calitative de esență.

In acest an, ca urmare a valorifi
cării capacității industriei românești, 
a cutezanței și iscusinței lor, petro
liștii au extras primele cantități de 
țiței de pe platforma continentală a 
Mării Negre. Astfel, România a in
trat în rîndul țărilor cu o pu
ternică industrie, capabilă să con
struiască platforme marine, să fo
reze la mari adîncimi sub nivelul 
mării și să extragă țiței și gaze na

. • tn fiecare schelă să se ia toate măsu
rile tehnice și organizatorice necesare pentru 
funcționarea instalațiilor la întreaga capaci
tate și realizarea producției planificate

• Formațiile de intervenții să acționeze 
operativ, să execute lucrări de cea mai bună 
calitate, pentru repunerea în circuitul pro
ductiv a sondelor oprite

• Sondele noi să fie puse în funcțiune cu 
maximă operativitate

turale. Care din petroliștii de pe Va
lea Prahovei de acum un secol și 
jumătate puteau visa la o asemenea 
performanță tehnică ?

De ziua lor, petroliștii raportează 
importante realizări în întrecerea so
cialistă, în marea bătălie pentru a da 
țării cit mai mult țiței. Cu deosebire 
se cuvine să remarcăm eforturile 
sondorilor din schelele Videle, Cle- 
jani, Berea, Moșoaia, Țicleni, Stoina, 
Suplacul de Barcău, Brăila, Poeni, 
Găești, Boldești, Zemeș, oameni care 
extrag zilnic din adîncuri zeci de 
mii de tone de țiței și milioane de 
metri cubi de gaze naturale. Se cu
vine să remarcăm eforturile deose
bite ale petroliștilor de la Schela de 
producție petrolieră Drăgășani, care 
extrag zilnic peste plan aproape 200 
de tone, reușind in aceste prime zile 
ale lunii octombrie să realizeze peste 
prevederi aproape 2 000 tone de ți
ței. Rezultatele obținute de aceste 
unități reprezintă cea mai elocventă 
dovadă a posibilităților existente, a 
capacității de mobilizare și a hotări- 
rii petroliștilor de a răspunde prin 
fapte chemării insuflețitoare adresa
te de secretarul general al partldu- 

Iui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la 
recenta plenară a C.C. al P.C.R., tu
turor oamenilor muncii din acest 
sector de activitate de a da țării cit 
mai mult țiței, de a contribui într-o 
măsură mai mare la asigurarea și 
dezvoltarea bazei de materii prime 
și energetice, sarcină de cea mai 
mare însemnătate.

Fără îndoială că ziua de astăzi re
prezintă pentru petroliști nu numai 
un prilej de trecere în revistă a re
zultatelor obținute, ci. deopotrivă, 
un moment de analiză exigentă, res
ponsabilă a modului cum se reali

zează sarcinile de plan pe acest an, 
cum se' traduc în fapte indicațiile, 
cerințele de mare răspundere for
mulate de conducătorul partidului și 
statului nostru la recenta plenară a 
C.C. al P.C.R. în acest spirit, oa
menii muncii din industria petrolu
lui, ca proprietari, producători și 
beneficiari, au datoria de a acționa 
cu toată hotărîrea și înalta răspun
dere pentru intensificarea ritmului 
de extracție, pentru promovarea cu 
o mai mare perseverență a tehno
logiilor noi, de mare randament, 
pentru stimularea afluxului de țiței 
din sonde și creșterea factorului fi
nal de recuperare. Așa după cum a 
subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la recenta plenară a C.C. al P.C.R., 
organizațiile de partid, consiliile oa
menilor muncii din acest important 
sector trebuie să acționeze cu toate 
forțele pentru a da patriei mai mult 
petrol. Asigurarea energiei pentru 
neyoile economiei naționale este 
strins legată de realizarea producției 
de cărbune, dar și a celei de petrol. 
„Aceste Sectoare — spunea secreta
rul general al partidului în cuvîn- 
tarea rostită la plenară — trebuie să

r

90 000 de locuitori. 40 000 
— populația activă. Din care 
10 000 sint constructorii. 
Constructori de toate ca
tegoriile și nuanțele. Doar 
această sumară statistică și 
ar fi de-ajuns ca să înțe
legem că municipiul Călă
rași. in care ne aflăm acum, 
este un oraș-șantier. Ve
nind cu trenul, poți înțelege 
asta incă de la 24 de km, 
din gara Ciulnita. care a 
căpătat subit o mult mai 
mare dimensiune si com
plexitate, pentru a face față 
traficului de materiale și 
utilaje către si dinspre cel 
mai nou centru siderurgic 
al tării — Călărași.

Din marele combinat me
talurgic produc acum doar 
trei mari instalații : oțelă- 
ria electrică, uzina de cocs, 
laminorul de profile mici și 
mijlocii. Restul e încă șan
tier. Restul, adică o mult 
mai însemnată parte. Pen
tru care se duce acum bă

TI TEI!
stea in atenția zilnică a tuturor or
ganelor de stat, a organelor de 
partid, a Biroului Executiv al guver
nului, inclusiv a Comitetului Politic 
Executțv al partidului". Realizarea 
producției de țiței constituie o pro
blemă prioritară căreia trebuie să i 
se acorde toată atenția. Iată cît de 
mare este răspunderea petroliștilor ; 
iată de ce trebuie făcut totul pen
tru realizarea sarcinilor de plan, 
pentru recuperarea cit mai grabnică 
a restanțelor. în spiritul exigențelor 
formulate de secretarul general al 
partidului, nu există acum sarcină 
mai importantă pentru colectivele 
de petroliști decît aceea de a acționa 
cu înalt spirit de răspundere, cu 
inalfă competentă profesională pen
tru ă extrage cantități tot mai mari 
de țiței și gaze naturale.

îndeplinirea în cit mai bune con
diții a sarcinilor de plan în acest do
meniu de activitate impune folosi
rea cu maximă eficiență a întregu
lui fond de sonde, forarea la ter
menele prevăzute, conform planului, 
a tuturor sondelor care incă din a- 
cest an trebuie să fie racordate la 
circuitul productiv. Practica din fie
care schelă a dovedit că nu există 
sonde foarte bune și sonde slabe, 
rezultatele activității depinzînd în 
primul rînd de aplicarea corespun
zătoare a tehnologiilor moderne de 
lucru, de acțiunile întreprinse pen
tru creșterea afluxului de țiței, de 
executarea întocmai a măsurilor 
geologo-tehnologice planificate pen
tru creșterea factorului final de re
cuperare. de ordinea ș! disciplina tu
turor celor ce lucrează în acest do
meniu. Cu alte cuvinte, hotărîtoare 
pentru realizarea sarcinilor de plan 
sînt priceperea și experiența, gradu’ 
de pregătire profesională, pasiunea 
și dăruirea, răspunderea manifestată 
de oamenii muncii din acest impor
tant sector de activitate. Folosin- 
du-se mai bine mașnile și uti’a'e'e 
din dotare. îmbunătățirdu-se indic'i 
de utilizare a timpului de muncă, 
operativitatea formațiilor de inter
venție și calitatea lucrărilor de re
parații la sonde, se pot obține im
portante sporuri de producție.

Astăzi, de ziua lor. întregul nostru 
popor adresează tuturor petrolișt lor 
țăiii urarea de a obține succese tot 
mai mari în activitatea pe care o 
desfășoară, cu convingerea că ei vor 
munci fără preget, cu și mai multă 
dăruire pentru îndeplinirea în bure 
condiții a planului pe această lună, 
pe trimestrul IV și pe întregul an. 
astfel îneît să contribuie cît mai 
substanțial la progresul necontenit 
al economiei naționale.

Petre CRISTE I
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PRINTRE OAMENII
UNUI ORAȘ-ȘANTIER

tălia. în fata impresionan
tei panorame a combinatu
lui aflat în construcție, ing. 
Nicolae Rainea, secretarul 
cu probleme economice al 
comitetului municipal de 
partid, ne ajută să înțele
gem ce se intîmplă. de 
fapt, in acest amalgamat 
univers de masive instala
ții industriale, pămint răs
colit. drumuri, conducte, 
cabluri, mașini alergînd, de
pozite de ‘materiale etc., 
etc., etc.

— Bătălie mare și grea, 
deci termene urgente de 
punere in funcțiune, pentru 
fluxul siderurgic integrat, 
de unu virgulă, opt milioa
ne tone oțel...

— Ce e acest flux inte
grat ?

— începe de la gospodă
ria de materii prime. Apoi 
stația de aglomerare a mi
nereului. după care furna
lul de 2 700 metri cubi,

’ Profundă satisfacție, unanimă apreciere față de ! 
j rezultatele vizitei oficiale de prietenie * 
j a tovarășului Nicolae Ceaușescu, j
t împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, j
j în R. P. Bulgaria I

Telegrame adresate tovarășului Nicolae Ceausescu J 
I :--------------—- I
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Sub semnul rodnicei prietenii 
și conlucrări româno-bulgare

Trăinicia și profunzimea legături
lor de bună vecinătate româno- 
bulgare, dorința reciprocă de a în
tări și aprofunda colaborarea din
tre cele două țări și popoare și-au 
găsit, în aceste zile, o nouă și vi
guroasă manifestare cu prilejul vi
zitei oficiale de prietenie pe care a 
efectuat-o in Bulgaria secretarul 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, la invitația 
tovarășului Todor Jivkov, secretar 
general al C.C. al Partidului Comu
nist Bulgar, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Populare 
Bulgaria.

Actuala vizită se înscrie' în prac
tica tradițională a întilnirilor și 
convorbirilor frecvente, de cel puțin 
o dată pe an, dintre cei doi condu
cători, care de fiecare dată prile
juiesc examinarea aprofundată a 
relațiilor bilaterale, evidențierea de 
noi posibilități și stabilirea de noi 
obiective pentru, dezvoltarea aces
tora. întîlnirile și convorbirile la 
nivel înalt s-au dovedit, pe 
parcursul ultimelor două decenii, un 
factor de mare însemnătate, decisiv 
pentru extinderea și diversificarea 
legăturilor de prietenie și colaborare 
dmtre România și Bulgaria — pe 
plan politic, economic, tehnico-știin- 
țific și cultural, ca și in domeniul 
vieț i internaționale. Așa a fost și do 
data aceasta, vizita, convorbirile la 
nivel înalt încheindu-se cu rezul
tate importante pe linia întăririi 
colaborării multilaterale, a priete
niei trainice dintre cele două po
poare.

Caracterizînd evoluția și per
spectivele acestor raporturi, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a arătat : 
„Noi dăm o deosebită apreciere sta

*

.. î

otelăria cu convertizoane. 
turnătoria ei. se continuă 
cu laminorul de profile 
grele și de șină... Dar, 
pentru ea toate acestea să 
poată funcționa normal, mai 
trebuie realizată, concomi
tent, o serie de obiective, 
conexe. Adică ported de 
primire-expediție. canalul 
Borcea-port și canalul Du- 
năre-Boroea, citeva mari 
statii electrice, fabrica de 
oxigen, stația de apă in
dustrială și întregul sector 
hidrotehnic, căi ferate uzi
nale, secții și ateliere de 
întreținere, laboratoare și 
incă multe altele...

— Cind ?
— Pină anul viitor. Vor 

mai fi. într-o a doua etapă, 
un al doilea furnal și. 
început deja, un laminor 
de profile mijlocii...

Privim imensitatea aces
tei întinderi de șantiere... 
în șantiere (antrepriză ge

nerală. întreprinderi antre
priză, subantieprize, bri
găzi...) și. la întrebarea 
„unde ați vrea să mer
gem?", ridicăm din umeri... 
Ne hotărîm. totuși, repede :

— Aici.
Aici, adică în hala de un 

kilometru si jumătate lun
gime a laminorului de pro
file grele, semifabricate și 
șină.

Sub bolta din otel șl 
sticlă, printre, pe deasupra 
șirului neîntrerupt de mari 
agregate in curs de montai, 
oamenii se grăbesc... în
cet : lucrează cu calmul oe 
care îl cere operația de 
montare a unor coloși me
talici cu pretenția așezării... 
la micron. îl oprim pe pri
mul care trece.
Mihai CARANFIL 
Mihai DUMITRESCU
(Continuare în pag. a V-a)

IAȘI : Producție
Hotârîți să întimpine Confe

rința Națională a partidului cu 
succese tot mai mari în pro
ducție, oamenii muncii din in
dustria județului Iași înscriu pe 
graficul întrecerii socialiste în
semnate depășiri la producția 
fizică. Astfel. în perioada care 
a trecut de la începutul anului, 
industria ieșeană a realizat 
peste prevederi produse de me
canică fină, optică și de echi
pamente hidraulice în valoare 
de 25,5 milioane lei. mijloace 
de automatizare și componente

diului actual al relațiilor de priete
nie și colaborare dintre țările, parti
dele și popoarele noastre. Conside
răm că trebuie să facem și în con
tinuare totul pentru ca, in spiritul 
Tratatului de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală dintre Republica 
Socialistă România și' Republica 
Populară Bulgaria, relațiile româno- 
bulgare să se afirme tot mai pu
ternic, ca un exemplu de raporturi 
intre țări socialiste vecine și prie
tene, care colaborează fructuos pen
tru edificarea noii orinduiri, pentru 
cauza socialismului și păcii in 
lume".

La rîndul său, tovarășul TODOR 
JIVKOV a declarat : „întîlnirile și 
convorbirile la cel mai înalt nivel 
dintre țările noastre constituie o 
bună tradiție. Cred că veți fi de 
acord cu mine că aceste intilniri 
joacă un rol important in promova
rea relațiilor bulgaro-române. Po
poarele noastre sint legate de o 
prietenie trainică și sinceră, pe care 
se preocupă să o dezvolte și să o 
îmbogățească continuu".

Și actuala vizită, ca și cele prece
dente, a învederat sentimentele de 
prietenie'și stimă pe care le nutresc 
reciproc popoarele român și bulgar. 
Primirea caldă făcută înalților soli 
ai poporului român,, manifestările de 
stimă cu care au fost întîmpinați de 
locuitorii capitalei țării vecine și de 
locuitorii orașului Plovdiv, de colec
tivele de oameni ai muncii din uni
tățile economice și științifice vizita
te, însuflețirea ce a caracterizat mi
tingul prieteniei româno-bulgare de 
la Sofia au dat expresie bucuriei și 
satisfacției pentru noul dialog la ni
vel înalt, pentru intensificarea con
tinuă a conlucrării celor două țări și 
popoare.

Așa cum se arată în COMUNICA
TUL COMUN dat publicității, con
vorbirile dintre tovarășul 

A
(loiilinuare in pag. a Va)

Municipiul Cluj-Napoca : Noile construcții din cartierul Florilor

Nicolae Ceaușescu și tovarășul Todor 
Jivkov, desfășurate într-o atmosferă 
tovărășească, de înțelegere șl res
pect reciproc, caracteristică ansam
blului relațiilor româno-bulgare, au 
pus in evidență faptul că aceste re
lații cunosc o evoluție mereu ascen
dentă, exprimindu-se voința de a 
le conferi noi dimensiuni prin 
adoptarea de măsuri care să îmbo
gățească pe mai departe colaborarea 
în toate domeniile de interes comun.

Semnificative sînt concluziile și 
înțelegerile cu privire la dezvoltarea 
relațiilor economice și tehnico-știin- 
țifice. Așa cum s-a arătat, această 
conlucrare se dezvoltă constant, de-a 
lungul ultimelor cincinale; volumul 
schimburilor de mărfuri crescînd de 
cîteva ori. în același timp, experien
ța acumulată, potențialul economic și 
tehnico-științific în continuă crește
re al celor două țări creează noi și 
importante premise pentru intensifi
carea cooperării și specializării, a 
colaborării științifice și tehnologice, 
a aplicării mai largi a unor forme 
noi și eficiente de conlucrare. înțe
legerea de a se crea o comisie gu
vernamentală specială care să stu
dieze și să facă propuneri concrete 
în acest scop este, fără îndoială, de 
natură să ducă la creșterea puterni
că a eficienței colaborării în toate 
domeniile amintite. în ansamblul 
rezultatelor vizitei, se impune, prin 
însemnătatea sa, reliefarea necesită
ții de a se intensifica eforturile în 
vederea soluționării problemelor de 
care depinde trecerea la utilizarea 
complexă a potențialului hidroener
getic al Dunării, Realizarea hidro
centralei Turnu Măgurele — Nico-

AI. CAMPEANU

peste prevederi
electronice însumînd mai bine 
de 24 milioane lei. produse ale 
industriei electrotehnice și e’ec- 
tronice de peste 20 milioane lei. 
mașini-unelte prelucrătoare de 
metal prin așchiere. utilaje și 
instalații pentru agricultură etc. 
De asemenea, au fost realizate, 
peste sarcinile prevăzute. 3 220 
mc prefabricate din beton, 
490 000 mp țesături din bumbac 
și tip bumbac. 11 000 radiocase- 
tofoane. alte produse solicitate 
în țară și la export. (Manole 
Corcaci).

STADIUL RECOLTĂRII PORUMBULUI, în procente pe județe, în seara zilei de 
9 octombrie (date furnizate de Ministerul Agriculturii).

• în seara zilei de 9 octombrie mai era de strins 
porumbul de pe 500 000 hectare, lucrare ce poate fi înche
iată grabnic printr-o amplă participare la muncă a tuturor 
locuitorilor de ia sate

• Sfecla de zahăr este recoltată și livrată fabricilor 
prelucrătoare potrivit graficelor stabilite

• Tot ce se culege într-o zi pînă seara să se trans
porte la locul de depozitare !

• Exigență fermă pentru înlăturarea pierderilor sub 
orice formă la cules, transport și depozitare

• Este necesar ca fiecare parcelă să fie verificată 
cu răspundere spre a se evita rămînerea produselor in 
cîmp sau în grădini

IN PAGINA A IIA 
deniilor „Scinteii".

Relatări ale reporterilor și corespon- 
__________________________J
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RECOLTA
- strînsă fără pierderi 

și pusă grabnic la adăpost!
timiș, Măsuri concrete pentru 

evitarea pierderilor
mureș ; Echipe de cooperatori 
adună tot ce a rămas in lanuri

In județul Timiș se apropie de fi
nalizare atit recoltarea culturilor de 
toamnă, cit și semănatul griului. 
Pînă vineri seara, porumbul a fost 
strins de pe 30 Ia sută din supra
fața cultivată, la o seamă de culturi 
ca soia, cartofii etc', lucrarea fiind 
încheiată. O mare atenție se acordă 
prevenirii risipei de produse. Refe
ritor la acțiunile întreprinse în a- 
ceastă direcție, tovarășul Aurel Lă- 
zureanu, secretar al comitetului ju
dețean de partid, ne spune:.,.Cu
lesul s-a efectuat sub 'îndrumarea 
directă a comisiilor pe culturi, a 
specialiștilor șl sub supravegherea 
unor cadre de conducere și specia
liști de la organele județene. în cen
trul muncii politico-organizatorice 
am situat organizarea de acțiuni care 
să prevină orice formă de risipă sau 
de depreciere a recoltei în lan. in 
timpul transportului sau la bazele 
de recepție. Pe toate parcelele și 
solele de pe care s-au strins porum7 
bul, soia, sfecla de zahăr. cartofii, 
s-a făcut rectificarea, operație efec
tuată de către echipe speciale con
stituite din țărani cooperatori si alți 
locuitori ai satelor și din elevi și 
student! afiati in practică. Experien
ța anilor trecuți. precum si unele 
situații intilnite chiar în această, 
toamnă la cooperativele agricole 
Mașloc, Birda. Sandra, la I.A.S. Lu
goj au arătat că. datorită lipsei de 
control din partea unor specialiști și 
cadre de. conducere. unele utilaje 
n-au fost reglate corespunzător, din 
care cauză pe cîmp sau in sol au

satumare; Un control eficient 
pe toate parcelele

Grija pentru ca tot ce a produs 
pămintul și munca oamenilor să se 
stfingă cît mai repede, să fie cit 
mai bine pus la adăpost constituie 
și in județul Satu Mare una din 
preocupările centrale ale unităților 
agricole în aceste zile fierbinți ale 
campaniei. In acest scop, conduce
rile de cooperative și întreprinderi 
agricole de stat, comisiile de re
coltare stabilite pe unități șl ferme 
organizează vaste acțiuni de control. 
In cazul recoltării ’ mecanizate a 
unor produse din cimp, ca porum
bul sau porumbul pentru siloz, s-au 
organizat echipe de cooperatori sau 
de elevi care rectifică parcelele cu-, 
legînd știuleții căzuți după trecerea 
combinelor. Așa s-a procedat, ob- 
ținîndu-se rezultate foarte bune, in 
cooperativele agricole Urziceni, Șa- 
nislău. Medieșu Aurit, Halmett, Mof- 
tinu Mic, Tășnad și multe altele.

Nu peste tot insă s-a procedat 
așa. nbglijențele avind ca rezultat 
risipirea unor produse — chiar dacă 
nu in cantități mari — recoltate din 
cimp. Astfel, la C.A.P. Orașu Nou, 
la marginea parcelei „Rednic" din 
ferma nr. 6. puteau fi deunăzi vâzuți 
destui știuleți căzuți și striviți sub 
roțile mijloacelor de transport. Fap- 
•tul că șeful fermei era in acel timp 
la altă parcelă, supraveghind însă- 
mințarea griului, nu-1.. absolvă de 
răspundere pentru paguba pricinuită 
și care putea fi evitată dacă ar fi 
fost organizată imediat o formație 

teleorman ■. Intr-un loc ordine, 
în altul risipă

Două moduri diferite de a primi recolta 
la baza de recepție Alexandria

i De la baza de recepție Drâgănești Vlașca, județul Teleorman, sfecla de 
' zahăr este încărcată operativ pentru a fi transportată la fabrică în ve- 
ț derea prelucrării

mai rămas produse. Măsurile luate 
au prevenit, producerea de pagube. 
Echipe de prefirare a producției ac
ționează la bazele de recepție, unde 
a fost depus porumb cu umiditate 
mai ridicată, prevenindu-se procesul 
de încingere. Acest procedeu este 
aplicat și în cîmp la grămezile mari 
pentru a se evita situații ca cea in- 
tilnită la C.A.P. Cadăr, unde din 
neglijența conducerii unității o can
titate de p.orumb. e drept mică. în- 
cepusp să se deprecieze. în săptămi- 
na pe care o încheiem, colective de la 
județ au urmărit in toate consiliile 
unice agroindustriale aplicarea cu 
rigurozitate a sarcinii potrivit căreia 
producția evaluată să fie integral 
realizată, luată in evidența organe
lor dp specialitate și depozițață ur
gent. fără nici o pierdere".

La C.A.P. Periam, Cenei. Bărăteaz. 
la I.A.S. Grabați și Giarmata, în 
toate unitățile agricole de stat și co
operatiste pe . upde pm fost în aceste 
zile am conștgtgt o grijă nțaxițnă 
față de soarta producției. Semnifica
tive ni se par în această privință 
cuvintele președintelui C.A.P. Peri- 
am. Sabin Țărpnu : „Recoltele toam
nei echivalează' cu munca noastră 
de un an întreg. Iată de ce socotim 
stringerea in întregime a acestei 
producții ca o obligație și ca o înal
tă îndatorțre patriotică, pentru că în 
acest fel ne putem achita integral 
obligațiile la fondul de stat".

Cezar IOANA
corespondentul „Scînteii" 

de culegători pentru a aduna grab
nic știuleții căzuți. Asemenea as
pecte au fost intilnite Și la C.A.P. 
Vetiș, dar risipa a fost evitată pînă 
la urmă in cea mai mare parte, pen
tru că, la intervenția unor delegați 
aflgți in teren, a fost organizată 
imediat o echipă de elevi ai școlii 
din satul aparținător, Decebal, care 
au cules știuleții căzuți după re
coltarea porumbului siloz cu com
bine E-280.

Și recoltarea sfeclei de zahăr se 
desfășoară cu grijă și răspundere 
in marea majoritate a unităților, 
pentru ca nimic din conținutul de 
zahăr din rădăcini să nu se risi
pească. Iată însă un caz se contras
tează cu această exigență. La C.A.P. 
Odoreu, în grămezile stivuite la 
capătul unei parcele s-au găsit și 
rădăcini din care erau tăiate, o dată 
cu frunzele, și miei porțiuni din 
ceea ce trebuia să intre la prelu
crare la fabrica de zahăr. în con
secință, seara, echipele de coopera
tori au fost din nou instruite și 
atenționate in legătură cu greșelile 
comise, urmarea fiind că acțiunea 
de recoltat s-a desfășurat ulterior 
cu grijă maximă pentru evitarea 
in totalitate a oricărui fel de risipă. 
Cazurile despre care am relatat sînt, 
ce-i drept, izolate. Ele insă n-ar 
trebui și nu trebuie să existe deloc.

Octav GRUMEZA 
corespondentul „Scinteii"

In cele patru unități din consiliul 
agroindustrial Ungheni din județul 
Mureș — Crăciuriești,' Sînpaul. 
Qhenrghe Doja și Lnghpni — pre
ocuparea pentru strirțgerea grabnică 
a roadelor toamnei merge mină in 
mină cu grija pentru evitarea ori
cărei risipe d,e la recoltat, transport 
și depozitat. însoțindu-1 pe Ion Fo- 
rea. președintele consiliului agroin
dustrial — cu care am străbătut o 
bună parte din terenurile acestor 
unități — aveam să constatăm că 
raăsu'rițe stabilite de organul jude
țean de partid privind evitarea ori
cărei risipe de recoltă sînt respec
tate, așa cum e firesc, cu cea mai 
mare strictețe. Să luăm, bunăoară, 
cgzul porumbului, care ocupă o su
prafață dg 1986 hectare, înțrucit re
coltarea se desfășoară in Cea ' mai 
mare parte manual, fiecare echipă 
răspunde, in raza ei de activitate 
(pe parcele strict delimitate), atit 
de culesul propriu-zis, cit și de în
cărcarea atelajelor și autocamioane
lor cu remorci. Totodată, pc parce
lele unde recoltarea se desfășoară 
mecanizat (circa 300 hectare), pen
tru a evita orice „greșuri", la recol
tat, echipe speciale de ' cooperatori 
și elevi string, în urma mașinilor, 
porumbul pînă la ultimul știulete. 

Preocupări similare și în privința 
transportului porumbului, acțiune la 
care, pentru evitarea pierderilor, 
atit cele 150 atelaje, cît și autoca
mioanele din unitățile economice 
repartizate aici au fost dotate cu 
mijloace speciale de protecție șt 
delegați însoțitori, astfel ca, pe 
traseu, orice risipă să fie evitată cu 
desăvirșire. „Experiența anilor tre
cuți, cind mai -pierdeam» știuleți 
pe traseu, ne-a arătat ce importanță 
are pentru evaluarea reală a recol
tei obținute controlul și urmărirea 
atentă a transportului" — ne-a pre
cizat președintele consiliului agro
industrial.

Că acest lucru este respectat în
tocmai denotă și faptul că, in drum 
spre cele două unități de preluare 
— baza de recepție Ungheni și 
F.N.C. Sînpaul — nu am înțîlniț 
nici o urmă de produse risipite, iar 
in locurile de depozitare era o or
dine desăvârșită. Bunăoară, la baza 
de recepție Ungheni, ca și la F.N.C. 
Sinpaul. porumbul era depozitat cu 
grijă. Concluzia ? Una singură : așa 
trebuie să procedeze toți cei care 
sînt răspunzători de soarta actualei 
recolte.

Gheorqhe GIURGIU 
corespondentul „Scînteii"

călărași De ce grămezi pe cîmp 
și nu la bazele de recepție?

Datorită măsurilor întreprinse de 
organele de partid și de stat, in ju
dețul Călărași ritmul recoltării po
rumbului și al celorlalte’culturi de 
toamnă s-a intensificat. Din păcate 
însă, în unele unități agricole, rit-, 
mul transportului lg bazele de re
cepție nu a fost corelat cu cel al re
coltării. Ca atare, o mare cantitate 
de știuleți nu a fost pusă la adă

COOPERATORI,

MECANIZATORI,

SPECIALIȘTI, 

LOCUITORI 

DE LA SATE?

Printr-o puter
nică și exemplară 
mobilizare a for
țelor, prin orga
nizarea temeini
că a muncii, strîn- 
geți neîntîrziat și 
cu mare grijă în
treaga recoltă, 
spre a preveni 
pierderile de 
orice fel. Tot ce 
au rodit ogoare
le și grădinile, 
livezile și viile 
să fie recoltat, 
transportat și de
pozitat în cel mai 
scurt timp!
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post in ziua in care a fost recoltată. 
Astfel. în unelb unități agricole din 
consiliile agroindustriale Sărulești, 
Fundulea, Vlad Tepcș, Jegălia, cu 
mijloacele auto de transport nu se 
efectuează decit două curse pc zi. in 
loc de patru, cit ar fi posibile și ne
cesare. La acest ritm necorespunză- 
tor de transport și depozitare a po
rumbului mai contribuie și modul

dîmbovița : Ritmul culegerii 
fructelor să fie grăbit

înainte de a pătrunde în livezile 
Dîmboviței pentru a vedea cum se 
desfășoară culesul și livrarea fruc
telor facem o scurtă investigație la 
depozitul I.L.F. aflat la marginea 
municipiului Tîrgoviște. Din camioa
ne sînt deșcărcate conteinerele pline 
cu fructe care, după obișnuitele ope
rațiuni premergătoare stocării, sint 
stivuite în celulele cu atmosferă con
trolată. La deschiderea unei aseme
nea celule se degajă aroma puter
nică a merelor puse la păstrat. Re
feritor la desfășurarea culesului și 
livrării fructelor. tovarășul Gh. 
Georgescu, inginerul-șef al I.L.F.. ne 
spune că pînă la sfîrșitul săptămî- 
nii s-au preluat 1 150 tone de fructe 
din cele 2 340 tone prevăzute a fi 
depozitate la această unitate. De 
asemenea, din livezile județului 
Dimbovi-ța au fost expediate unită
ților specializate din Capitală de 
către întreprinderile agricole de stat 
și stațiunea de cercetări pomicole 
Voipești aproape 250 tone mere. 
Livrarea este ușurată de faptul că 
toate ambalajele au fost transporta
te în livezi. în număr corespunzător 
producției evaluate. Pentru depozi
tul de la Tîrgoviște cele mai mari 
cantități de mere au fost livrate de 
către cooperativele agricole Mănești
— 240 tone. Ungureni — 70 tone. 
Ulmi 134 tone. Lucieni — 84 tone și 
altele. Modul cum sint organizate 
recoltarea și transportul oferă ga
ranția că în citeva zile culesul me
relor se va încheia.

Urmărim cum se îndeplinește a- 
ceastă cerință în livezile întreprin
derii agricole de stat Pucioasa, una 
din cele mai mari unități pomicole 
dip județ. Ion Voican. inginerul-șef 
al unității, ne spune că întreprinde
rea are 1010 hectare cu livezi, din 
care 700 hectare cu măr. Culesul 
prunelor s-a încheiat, iar al merelor 
s-a făcut în proporție de 90 la sută. 
Cele mai mari cantități de mere au 
fost culese în fermele Doiceștr — 
500 tone, Răzvad — 300 tone. Malu 
cu Flori — 200 tone.

Poposim la una din aceste ferme
— cea de la Doiceștț, Alegere făcută 
nu intîmplător. Aici s-a realizat cea 
mai mare recoltă de mere, iar cu
lesul și sortarea sînt organizate cu 

defectuos de organizare a descărcă
rii manuale a știuleților la bazele 
de recepție de către unitățile fur
nizoare, ceea ce face ca multe mij
loace de tranșport auto să irosească 
ore prețioase dirț timpul de lucru 
staționind la bazele de recepție, in 
timp ce pe cimp „staționează'*  mati 
grămezi de porumb. (Mihai Dumi
trescu).

răspundere pentru ca un procent cît 
mai mare din ele să fie încadrai 
la categorii superioare de calitate. 
Ramurile merilor din livada inten
sivă sînt pline de rod. galbenul con- 
trastînd cu roșul apțins, toate pe 
fondul verde inchis al frunzelor să
nătoase care Je-au furnizat hrana. 
Muncitorii fermei se aflau la dato
rie. la cules și la efectuarea celor
lalte lucrări. Am reținut numele cir 
torva din cei despre care se afirmă 
că sint cei mai harnici : Ion Dobrin, 
Virgil Pană. Aron Huhlea. Matei 
Coman. Vasile Țamescu, la care se 
adaugă mecanizațorii-pomicultprii '• 
Ion Tache. Mauser Simion. La o a- 
semenea recoltă de mere ca cea 
realizată la ferma Doicești a 
I.A.S. Pucioasa coșurile se umplu 
repede cu merele desprinse cu grijă 
din pomi. Ele sint așezate cu atenție 
în conteinere. iar apoi sînt trans
portate la locul de sortare si depo
zitare temporară din cadrul fermei. 
Fiecare fruct este luat și așezat cu 
migală in lădițe sau conteinere. după 
destinații : export sau • depozitare 
pentru iarnă. „Si in acest an cu con
diții climatice mai puțin favorabile 
noi obținem o recoltă bună de 
fructe — ne spune inginerul Dumitru 
Arsene. șeful fermei. Secretul este 
unul singur. întrucit livada nu este 
irigată, prin lucrări repetate aplicate 
soiului am conservat putina apă re
zultată din ploi si chiar rouă, apă 
atît de necesară pomilor. în al doi
lea rînd, efectuarea, la timp a stropi
rilor a menținut sănătoase frunzele. 
— bucătăria plantelor. Este o mare 
satisfacție să vezi cum din flori se 
naște fructul, care, creste sub privi
rile si îngrijirile tale. De aceea, 
acum ne străduim să le stringent si 
să le valorificăm cu aceeași atenție. 
Si. priviți, ramurile, așa cum arată 
ele. ne oferă garanția că rodul anu
lui viitor este asigurat".

Intr-adevăr, lucrătorii fermei Doi- 
cesti. ca si ai altor ferme pomicole 
din județul Dîmbovița, au satisfacția 
de a fi obținut nrin pricepere si 
hărnicie o recoltă bună de fructe.

Ioan HERTEG

Porumbul, sfecla de zahăr, soia, 
legumele și strugurii, celelalte roade 
ale cimpului au adunat munca de 
peste an, dăruirea și priceperea 
oamenilor din agricultura județului 
Teleorman. Problema care se pune 
acum, la încheierea in cel mai scurt 
timp a recoltării culturilor de toam
nă, este de a se acționa pretutindeni 
în așa fel incit să nu se înregis
treze nici o pierdere. ,

Pornind de la o asemenea cerință 
firească, vineri 9 octombrie la ora 
17 am intrat pc poarta bazei de 
recepție Alexandria, unde livrează 
produsele agricole unitățile din 
această zonă a județului. La prima 
vedere remarcăm spiritul gospodă
resc, curățenia, ordinea la punctul 
de efectuare a probelor de labora
tor. Pătrundem mai departe, și _ la 
rampa de încărcare a vagoanelor în- 
tilnim un grup de muncitori care, 
sub supravegherea directă a șefului 
bazei, inginerul Traian Heroiu, 
string cu grijă boabele și știuleții 
care au mai căzut in cursul operați
ilor de încărcare a vagoanelor. Grijă 
exigentă, gospodărească pentru ca 
nimic din producție să nu se piardă.

In contrast izbitor, pe o altă plat
formă din incinta bazei, închiriată 
în aceste zile fabricii de nutrețuri 
combinate din apropiere, o batoză 
pentru porumb funcționează așezată 
pc o grămadă de știuleți striviți de 
greutatea utilajului... Șoferul Florea 
Capră trece și el cu nepăsare, cu 
roțile autocamionului peste boabele 
de porumb din apropiere. Știuleții 
striviți și boabele sparte, împrăștiate 
pe platformă atestă că și alți to
varăși de muncă ai șoferului amintit, 
trăcind pe aici, au dat dovadă de 
aceeași atitudine iresponsabilă. între 
timp apare inginerul Nelu Fișcuci, 
reprezentantul F.N.C.-ului, care ne 
asigură că va lua imediat măsurile 
ce se impun. Dar pentru aceasta 
trebuia să venim noi 1

Și la punctele de preluare a po
rumbului boabe, din cauza manipu
lărilor defectuoase, a lipsei oame
nilor care să ajute la descărcarea

mijloacelor de transport, autocamioa
nele 31-TR-1801 și 21-TR-2388 au tre
cut cu roțile- peste recolta adusă din 
cimp. Aveam impresia că aici risipa 
se simțea in largul ei. La punctele 
de preluare a soiei, conducătorii auto 
folosesc și ei o asemenea „metodă", 
care nu poate aduce decit minusuri 
în magazii. (Un caz: conducător 
rul autocamionului cu remorcă 
31-TR-24B6. Emili.an Bodirlău). în 
plus, aveam să vedem boabe de soia 
aduse de la cooperativele agricole 
Buruieni, Burluiu, Siliștea, Poroschia, 
in ameștec cu pămint, cu alte 
plante. Ni s-au dat exemple cind 
corpurile străine au reprezentat 
30—45 la sută din volumul produc
ției aduse in bază. Sigur, se știu 
condițiile mai dificile de recoltare 
mecanizată, plantele avind o talie 
mică din cauza lipspi de precipitații. 
Dar lucrările de condiționare efec
tuate la bază implică un consum 
sporit de energie .și, ceea ce este mai 
grav, nu se poate tace separarea 
corespunzătoare, numeroase' boabe 
de soia ajungînd in ceea ce se nu
mește producție secundară.

Sînt acgstea ipostaze ale neglijen
ței, gle unui spirit gospodăresc aflat 
in suferință. Cum s-ar putea numi 
altfel atitudinea celor de la C.A,P. 
Guruieni, care au trimis pe condu
cătorul auto Oprea Constantin 
(31-TR-2210) cu circa 8 tone de 
boabe de porumb in amestec cu 
ciocălăi mărunțiți, resturi de tulpini 
și de buruieni, spărturi, ceea ce 
atestă nereglarea ' corespunzătoare a 
combinelor care au recoltat în lanul 
respectiv.

Desigur, asemenea forme ale risi
pei nu pot fi tolerate pentru că 
nimic din roadele cimpului nu tre
buie să se piardă. Ceea ce se aduce 
in bazele de recepție face parte din 
producția evaluată care va acoperi 
necesitățile de consum și de furaje, 
celelalte nevoi ale economiei na
ționale. Și nimănui nu-i este permis 
să dijmuiască această recoltă.

Stan ȘTEFAN 
corespondentul „Scinteii"

TĂRII, CIT MAI MULT TITEI!
Au început probele tehnologice 

la un important obiectiv de investiții
Zilele trecute, la Schela 

de producție petrolieră Vi
dele a intrat în probe teh
nologice primul grup al 
noii și modernei stații de 
compresoare Videle-Vest, 
obiectiv de o deosebită 
complexitate și înaltă teh
nicitate. El face parte din- 
tr-un program mai amplu 
de investiții menite să asi
gure extinderea tehnologiei 
de combustie subterană și 
creșterea factorului final 
de recuperare a țițeiului 
din zăcăminte.

La pornirea primului 
compresor remarcăm at
mosfera de emoție fireas
că. Se urmăresc cu atenție, 
pe panoul de comandă, pa
rametrii de funcționare : 
temperatura de răcire, gra
dul de ungere, presiunea 
aerului... Datele înscrise pe 
cadrane arată că totul de
curge normal. Un zîmbet 
de satisfacție apare pe 
chipțil subinginerului Tu
dor Predica, șeful stației : 
„Excelent 1 Dar am avut 
destule emoții. Dimensiu
nile mari ale compresoru
lui sint direct proporționa
le cu performanțele lui 
tehnice".

După o scurtă pauză, o 
nouă comandă și este pus 
in funcțiune un alt com
presor. Și așa mai departe, 
pînă la cel dc-al 11-lea 
compresor care intră in 
componența primului grup. 
A început astfel injectarea 
aerului în zăcămintele ce

numârîndu-se mecanicii 
Gheorghe Florea, Constan
tin Bobe, Aurel Mihăescu 
și Marian Lincă, electricia
nul Anghel Văduva, opera
torul Aurel Mihăescu, sub- 
inginerui Săndica Șoșa, 
maistrul Alexandru Manea 
și incă mulți, mulți alții.

La Schela de producție 
petrolieră Videle

sint exploatate prin proce
deul combustiei subterane.

De aproape o lună se lu
crează aici in ritmuri înal
te, Ap fost, în ultima vre
me, multe zile și nopți de 
maximă încordare, de pil
duitoare fapte de muncă. 
După un program dinainte 
și riguros stabilit, pină in 
cele mai mici detalii, zeci 
de soluții tehnice, inge
nioase — unele în premie
ră la o asemenea lucrare 
— s-au finalizat din mers, 
în prima linie s-au aflat 
oamenii schelei, printre ei

Nu se poate omite buna 
conlucrare cu constructorii 
(TAGCSP Ploiești) și mon- 
torii, cu furnizorii mașini
lor și echipamentelor de 
bază. Compresoarele de 
mare complexitate și teh
nicitate, automatizate, au 
fost realizate de colectivul 
uzinelor „23 August" din 
București, iar o parte din 
furnituri provine de la 
Combinatul chimic din Fă
găraș. Cu promptitudine au 
răspuns apelului făcut și 
muncitorii și specialiștii de 
la întreprinderea „Republi

ca" din Capitală. După 
cum, în execuția unor lu
crări, o contribuție impor
tantă au adus-o oameni ai 
muncii de la schelele din 
Poeni, Titu, Clejanl, Vifo- 
rîta, veniți în sprijinul co
legilor din Videle,

O bătălie a fost ciștigată, 
alta urmează. Pină la sfîr
șitul acestei luni se preve
de începerea probelor și la 
cel de-al doilea grup de 
compresoare, aflate acum 
in faze avansate de mon
taj. Intr-o primă etapă, 
stația Videle-Vest va asi
gura 1,6 milioane mc de 
aer pe zi pentru exploata
rea industrială prin com
bustie subterană a zăcă
mintelor sarmațiene din a- 
ceastă zonă. „Pină în pre
zent — ne spune ing. Mir
cea Alexandrescu, directo
rul schelei — procesul de 
combustie s-a dezvoltat la 
22 de sonde, care au in
fluențat un număr de 80 de 
surde de producție, ce a- 
duc un spor de 100 tone 
țiței pe zi".

S. ȘTEFAN

■ In zilele și săptăminile record organizate în această perioadă de pe
troliștii din cadrul Trustului de foraj extracție Moinești, formațiile de 
lucru conduse de maiștrii Gheorghe Petrache, Ștefan Mihăilescu, Dumi
tru Iorga, Gheorghe Mocanu, Costache Popa au pus in funcțiune, înainte 
de termenele prevăzute, noi sonde pe timpurile petroliere de la Roman, 
Cîmpeni, Toporu și Păcurița. Ieri, in ajunul „Zilei petrolistului", s-a înre
gistrat un nou succes : a fost finalizată sonda de mare adincime de la 
Asău. Totodată, au fost începute probele de producție la alte 6 sonde din 
zonele Burcioaia, Cim.peni și Zemeș. Ca urmare a bunei organizări a 
muncii și a folosirii unor tehnologii noi, moderne, toate aceste sonde au 
fost realizate înainte de termen, fapt ce va avea o influentă pozitivă 
asupra producției de țiței. (Gheorghe Baltă).

a Harnicul colectiv al Schelei de producție petrolieră Berea — Buzău 
a încheiat primele 9 luni ale acestui an cu un bilanț rodnic. Dintre im
portantele depășiri înregistrate la principalii indicatori de plan mențio
năm : un plus de 22 milioane lei la productia-marfă industrială și de 21,5 
milioane lei la producția netă, realizarea peste prevederi a 102 milioane 
NMC gaz metan utilizabil, depășirea cu peste 8 000 lei pe persoană a 
productivității muncii și cu 15.6 niilioaue lei a planului de investiții. Din 
rlndul petroliștilor care iși aduc o contribuție sporită la indeplinirea sar
cinilor de plan se evidențiază, intre alții, șefii de brigadă Ionel Brato- 
sin. Constantin Dobrescu, Nicolae Grijă, Nicolae Tifighiu, Valeria Popa, 
operatorii Mihai Ioniță, Ion Avram, Dumitru Călin, Gheorghe Stan, 
Nelu Mocanu și alții. (Stelian Chiper).

■ Hotăriți să-și sporească aportul la asigurarea bazei de materii pri
me, petroliștii de la Schela de producție petrolieră Suplacu de Barcău 
au pus in funcțiune, in perioada care a trecut din acest an, 68 noi sonde. 
Aplicarea inițiativei muncitorești „Fiecare sondă — exploatată la poten
țialul maxim" a determinat reducerea timpului de lucru la operațiile de 
intervenții, aplicarea pe scară largă a unor tehnologii moderne, de înalt 
randament — cum este combustia subterană — sporirea factorului final 
de recuperare și creștere a debitului la sondele cu randamente mici. 
Asigurind buna funcționare a parcului de sonde, colectivul de aici a 
livrat economiei mai mult cu 11 000 tone țiței decit in aceeași perioadă a 
anului trecut. Demn de menționat este faptul că petroliștii de la schelele 
Marghita și Suplacu de Barcău au produs, in acest an, peste prevederile 
de plan mai bine de 27 milioane mc gaze libere și asociate utilizabile. 
(loan Laza).
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PROFUNDĂ SATISFACȚIE, UNANIMĂ APRECIERE FAȚĂ DE IIEZILȚAȚELE 
VIZITEI OFICIALE DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,

ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, ÎN R. P. BULGARIA
TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU

» ♦

în telegrama COMITETULUI MU
NICIPAL BUCUREȘTI AL P.C.R. se 
spune, între altele : într-un gind și 
o simțire cu întreaga națiune, comu
niștii. toți oamenii muncii din Ca
pitală vă exprimă, cu profund 
respect, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, mult 
stimată tovarășă Elena Ceaușescu, 
deplina satisfacție și unanima apro
bare față de rezultatele vizitei ofi
ciale de prietenie întreprinse în Re
publica Populară Bulgaria, care se 
constituie într-un nou și semnificativ 
moment în evoluția mereu ascen
dentă a tradiționalelor raporturi de 
prietenie și colaborare fructuoasă 
statornicite între cele două țări și 
popoare. întreaga desfășurare a 
vizitei, întîlnirile și convorbirile pe 
care le-ați avut cu tovarășul Todor 
Jivkov, documentele și înțelegerile 
convenite ilustrează pregnant hotărî*  
rea comună de a asigura amplifica
rea cooperării reciproc avantajoase, 
corespunzător potențialului în con
tinuă creștere al țărilor noastre. Sen
timentele de caldă prietenie, mani
festările de aleasă stimă și prețuire 
cu care ați fost întîmpinați pe în
tregul parcurs al vizitei, ca și larga 
ei rezonanță în viața internațională 
ilustrează elocvent înaltul prestigiu 
de care vă bucurați, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, în în
treaga lume. îngăduiți-ne să vă 
exprimăm, și cu acest prilej, întreaga 
recunoștință pentru tot ceea ce ați 
făcut și faceți în vederea înfăptui
rii marilor deziderate ale umanității, 
abordării și soluționării într-un mod 
nou a problemelor vieții internațio
nale. în această perioadă de puter
nică angajare revoluționară pentru 
înfăptuirea orientărilor și indicațiilor 
de excepțională însemnătate pe care 
le-ați subliniat la recenta plenară a 
C.C. al P.C.R., comuniștii, toți oa
menii muncii din Capitală vă 
încredințează că vor face totul pen
tru a întîmpina cu noi și importante 
realizări Conferința Națională a 
partidului, omagiind astfel prin 
fapte pilduitorul dumneavoastră 
exemplu de clocotitoare activitate 
revoluționară pusă în slujba intere
selor fundamentale • ale poporului.

Mîndri de a fi contemporanii dum
neavoastră. genial strateg si ctitor al 
României socialiste modeme, oame
nii muncii arădeni își exprimă to
tala adeziune și aprobare față de 
strălucitele rezultate ale vizitei ofi
ciale în țara vecină și prietenă, afir- 
mîndu-și cu acest prilej atașamen
tul nețărmurit fată de politica in
ternă și externă a partidului și sta
tului nostru. exprimînd înalta 
admirație si profunda recunoștință 
pentru contribuția remarcabilă, de
cisivă. pe care o aduceți. în consens 
cu idealurile cele mai scumpe ale 
tuturor popoarelor lumii la soluțio
narea iustă si durabilă a marilor și 
complexelor probleme ale contempo
raneității- — se subliniază în tele
grama COMITETULUI JUDEȚEAN 
ARAD AL P.C.R. si a CONSILIULUI 
POPULAR JUDEȚEAN. Aducem, ds 
asemenea, un respectuos omagiu to
varășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu. militant de seamă 
al partidului si statului nostru, om 
politic și savant de largă recunoaș
tere internațională, pentru strălucita 
contribuție adusă la promovarea 
principiilor politicii externe româ
nești. însuflețiți de indicațiile si 
orientările pe care le-ati formulat 
la recenta plenară a Comitetului 
Central al partidului, ne angajăm să 
desfășurăm o susținută muncă poli- 
tico-organizatorică pentru unirea și 
mai puternică a energiilor oamenilor 
muncii din iudet. în scopul îndepli
nirii exemplare a sarcinilor de plan 
pe acest an și întregul cincinal.

Asemenea întregii noastre națiuni, 
oamenii muncii din județul Argeș au 
urmărit cu vie satisfacție și mindrie 
patriotică întreaga desfășurare a 
acestei vizite, expresie elocventă a 
bunelor relații de prietenie, colabo
rare si solidaritate dintre poporul 
român si poporul bulgar — se evi
dențiază în telegrama COMITETU
LUI județean ARGEȘ AL P.C.R. 
Cu deosebit interes și admirație 
am urmărit si cu acest prilei modul 
strălucit în care ați dat expresie 
voinței ferme a partidului și po
porului nostru de a intări prietenia 
și colaborarea cu toate țările socia
liste. de a acționa cu fermitate si 
răspundere pentru apărarea si con
solidarea păcii, pentru oprirea cursei 
înarmărilor și trecerea la măsuri 
concrete de dezarmare. în primul 
rînd la' dezarmarea nucleară. Apro
băm și susținem din toată inima ac
țiunile întreprinse de România so
cialistă. de dumneavoastră personal, 
mult stimate si iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. pentru a crea în 
Balcani o zonă fără arme nucleare, 
a păcii, a prieteniei si colaborării 
care să-și aducă o contribuție im
portantă Ia întărirea securității în 
Europa și în întreaga lume. Expri- 
mind si cu acest prilej întreaga 
noastră adeziune față de politica 
internă si externă a partidului și sta
tului. profunda recunoștință pe care 
v-o purtăm pentru contribuția la 
elaborarea și înfăptuirea acestei po
litici. pentru modul strălucit in care 
conduceți destinele partidului si po
porului. vă asigurăm că vom acționa 
cu abnegație și hotărîre. cu toată 
responsabilitatea pentru îndeplinirea 
neabătută a hotăririlor Congresului 
al XIII-lea al partidului, pentru a 
întîmpina cu fapte exemplare de 
muncă Conferința Națională a parti
dului si a 40-a aniversare a Repu
blicii. pentru înflorirea scumpei 
noastre patrii. Republica Socialistă 
România.

Sîntem ferm convinși că fructuoa
sele convorbiri pe care le-ați purtat 
cu tovarășul Todor Jivkov, cu cei
lalți conducători ai țării vecine și 
prietene, înțelegerile și acordurile la 
care s-a convenit vor da un nou 
impuls raporturilor de colaborare 
economică, tehnico-științifică, cul
turală și în alte domenii între Re

publica Socialistă România și Repu
blica Populară Bulgaria — se men
ționează in telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN BACĂU AL P.C.R. 
Cu adincă recunoștință pentru mo
dul strălucit in care concepeți și 
promovați în arena Internațională 
inițiative, idei și orientări de 
profundă înțelepciune și admirabilă 
cutezanță revoluționată, oamenii 
muncii băcăuani vă încredințează de 
hotărîrea lor fermă de a vă urma 
neabătut, cu abnegație și dăruire, în 
tot ceea ce gindiți și întreprindeți 
pentru prosperitatea țării și creș
terea prestigiului ei pe plan mon
dial. Ne angajăm, totodată, să mun
cim cu întreaga noastră energie 
creatoare pentru îndeplinirea istori
celor hotărîri ale celui de-al 
XIII-lea Congres al partidului, pen
tru a întîmpina Conferința Națio
nală a partidului și cea de-a 40-a 
aniversare a Republicii cu succese 
pe măsura realelor condiții de care 
dispunem, contribuind astfel la pro
gresul multilateral al patriei socia
liste.

In glas cu întregul nostru popor, 
ne bucură nespus de mult statorni
cia cu care militați pentru ca rapor
turile cu țara vecină și prietenă să 
constituie un model de înțelegere și 
colaborare pe multiple planuri — se 
afirmă in telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD 
AL P.C.R. și a CONSILIULUI 
POPULAR JUDEȚEAN. Dînd o 
înaltă apreciere rezultatelor deosebit 
de fructuoase ale vizitei, reafirmăm 
și cu acest prilej totala noastră ade
ziune la politica partidului și statu
lui, consacrată fericirii poporului 
român, colaborării, păcii și bunei 
înțelegeri între toate națiunile lu
mii. însuflețiți de cele mai fierbinți 
sentimente de dragoste, aleasă pre
țuire și profundă recunoștință față 
de dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, față de 
tovarășa Elena Ceaușescu. vă asigu
răm și cu acest prilej că vom ac
ționa cu spirit revoluționar pentru 
îndeplinirea sarcinilor reieșite din 
istoricele hotărîri ale Congresului 
al XIII-lea al partidului, din orien
tările și indicațiile dumneavoastră, 
aducindu-ne astfel contribuția la în
florirea pe mai departe a scumpei 
noastre patrii.

Tinăra generație a României so
cialiste. asemenea întregului popor, 
își exprimă cu mindrie patriotică 
profunda sa adeziune față de rezul
tatele remarcabile ale vizitei oficia
le de prietenie pe care dumneavoas
tră. cel mai iubit fiu al națiunii 
noastre, prestigioasă personalitate 
politică a lumii contemporane, ați 
întreprins-o, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, in Republica Popu
lară Bulgaria — se relevă în telegra
ma UNIUNII TINERETULUI CO
MUNIST. Convorbirile avute și în
țelegerile convenite reprezintă încă 
o strălucită contribuție adusă de 
dumneavoastră la intensificarea co
laborării intre Republica Socialistă 
România și Republica Populară Bul
garia. Acest important eveniment ne 
oferă prilejul de a reafirma. în nume
le tinerei generații a patriei, cele mai 
alese sentimente de înaltă stimă, de 
dragoste și recunoștință, față de 
dumneavoastră. mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
pentru prestigiul de care se bucură 
azi în lume România socialistă ca 
urmare a neobositei activități pe 
care o desfășurați cu exemplară 
responsabilitate politică și genială 
clarviziune în fruntea partidului si
statului nostru. Vă încredințăm că 
noi. tinerii, vom urma întocmai 
strălucitul dumneavoastră exemplu 
de muncă și viață comunistă, revo
luționară, acționînd cu hotărîre pen
tru înfăptuirea programelor de dez
voltare economico-socială a Româ
niei socialiste stabilite de Congresul 
al XIII-lea al partidului.

Noua întîlnire româno-bulgară la 
cel mai înalt nivel se înscrie în mod 
fericit în cronica relațiilor tradițio
nale de prietenie și colaborare din
tre partidele și țările noastre, fiind 
expresie elocventă a voinței comune 
de a ridica pe o nouă treaptă aces
te relații, în folosul reciproc, al edi
ficării noii orinduiri în România și 
Bulgaria, al socialismului și păcii pe 
planeta noastră — se spune in tele
grama COMITETULUI JUDEȚEAN 
BRAȘOV AL P.C.R. Primirea deo
sebit de caldă ce v-a fost rezervată 
în Republica Populară Bulgaria 
constituie o nouă și grăitoare dova
dă a respectului și prețuirii de care 
dumneavoastră, mult stimate și iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, vă 
bucurați în rindurile poporului bul
gar prieten, ca de altfel ale tuturor 
popoarelor lumii, pentru calitățile 
dumneavoastră excepționale de emi
nent conducător de partid și de stat, 
luptător neînfricat pentru o lume a 
păcii, colaborării și ințelegerii între 
toate națiunile. Totodată, ne expri
măm mindria patriotică pentru res
pectul și aleasa stimă cu care a fost 
înconjurată, pe tot parcursul vizitei, 
tovarășa academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, ilustru om politic 
și savant de largă recunoaștere in
ternațională. împreună cu angaja
mentul nostru solemn de a ne ono
ra în mod exemplar sarcinile ce re
vin județului Brașov din acordurile 
de colaborare româno-bulgare pe 
multiple planuri, vă încredințăm că 
sîntem ferm hotărîți să acționăm 
neabătut în spiritul indicațiilor și 
sarcinilor pe care le-ați trasat la re
centa plenară a Comitetului Central 
al partidului, astfel ca organizația 
noastră județeană de partid să se 
prezinte la Conferința Națională cu 
rezultate cit mai bune în toate do
meniile de activitate.

Dăm cea mai înaltă apreciere re
zultatelor rodnice ale convorbi
rilor purtate de dumneavoastră, 
mult iubite. și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cu tovarășul 
Todor Jivkov, și ne exprimăm de

plina satisfacție pentru cursul mereu 
ascendent al relațiilor de colaborare 
dintre România și Bulgaria, pentru 
voința comună de a dezvolta con
tinuu conlucrarea reciprocă pe plan 
politic, economic, tehnico-științific. 
cultural și in alte domenii de inte
res comun — se spune in telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN BUZĂU 
AL • P.C.R. Exprimîndu-ne încă o 
dată totala adeziune la politica in
ternă și externă a partidului și. sta
tului, ne angajăm solemn, mult iu
bite și stimate tovarășe secretar ge
neral Nicolae Ceaușescu. că vom ac
ționa fără preget, cu dăruire natrio- 
tică și responsabilitate revoluționa
ră. in vederea realizării exemplare 
a sarcinilor de plan pe acest an. in- 
tîmpinînd cu succese de seamă Con
ferința Națională a partidului, cea 
de-a 40-a aniversare a proclamării 
Republicii și alegerile de deputați 
în consiliile populare, pentru binele 
și fericirea întregului popor, pentru 
înălțarea României pe culmile lumi
noase ale civilizației comuniste.

Expresie a tradiționalelor legături 
de bună vecinătate statornicite între 
partidele și popoarele noastre, vizita 
ilustrează trăinicia și rodnicia relați
ilor dintre România și Bulgaria, 
dorința comună de a conferi noi di
mensiuni raporturilor de prietenie 
și colaborare, în interesul și avan
tajul reciproc, al construcției noii 
orinduiri în țările noastre, al cauzei 

• Noi și rodnice perspective tradiționalelor 
legături de conlucrare pe multiple planuri dintre 
popoarele român și bulgar, vecine și prietene

• Contribuție importantă la promovarea cauzei 
socialismului, la afirmarea țelurilor păcii și înțe
legerii in Balcani, Europa și întreaga lume

• Fermă angajare a oamenilor muncii de a 
acționa pentru traducerea in viață a insuflețitoarelor 
programe de propășire a patriei și întîmpinarea 
Conferinței Naționale a partidului cu noi succese

socialismului și păcii — se relevă în 
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN CARAȘ-SEVERIN AL P.C.R. 
Manifestările de profund respect și 
aleasă considerație cu care ați fost 
întimpinat pe tot parcursul vizitei 
ilustrează respectul și prețuirea de 
care se bucură pe toate meridianele 
politica înțeleaptă, clarvăzătoare a 
României socialiste, al cărei neobosit 
ctitor sînteți. Folosim și acest prilej 
pentru a da expresie adeziunii depli
ne față de întreaga politică internă 
și externă promovată de partidul și 
statul nostru, reînnoindu-ne angaja
mentul solemn de a acționa cu 
fermitate și energie pentru îndepli
nirea exemplară a planului pe 
acest an, întîmpinînd Conferința Na
țională a partidului cu realizări deo
sebite, în măsură să adauge noi și 
nepieritoare carate de strălucire 
acestei perioade pe care cu justifi
cată mindrie o numim ' „Epoca 
Nicolae Ceăușescu".

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN CĂLĂRAȘI AL P.C.R. se 
spune : Cu adincă emoție vă adresăm 
dumneavoastră, genial strateg și 
ctitor al României socialiste, erou 
intre eroii neamului, proeminentă 
personalitate a contemporaneității, 
un fierbinte omagiu pentru titanica 
activitate ce o desfășurați, pentru 
tot ceea ce ați făcut și faceți, spre 
fericirea poporului, pentru făurirea 
unui climat de liniște și pace, de 
largă colaborare internațională. Dăm 
expresie, totodată, înaltei prețuiri și 
nemărginitei recunoștințe față de 
tovarășa academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, eminent om po
litic și savant de largă recunoaștere 
internațională, față de contribuția sa 
remarcabilă la elaborarea și înfăp
tuirea politicii interne și externa a 
partidului și statului, la afirmarea 
peste hotare a geniului creator al 
poporului român pus in slujba păcii, 
civilizației și a vieții. Avem convin
gerea că rodnicele rezultate ale 
vizitei în R.P. Bulgaria vor contribui 
la extinderea relațiilor tradiționale 
de strînsă colaborare dintre țările și 
popoarele noastre, la accelerarea 
progresului lor material și spiritual. 
Comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul Călărași nu vor precupeți 
nici un efort pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor de plan pe 
acest an, pe întregul cincinal, pentru 
încheierea cu cit mai bune rezultate 
a campaniei agricole de toamnă, la 
nivelul cerințelor noii revoluții agra
re, pentru înfăptuirea neabătută a 
istoricelor hotărîri ale Congresului 
al XIII-lea, întîmpinînd Conferința 
Națională a partidului, alegerile de 
deputați de Ia 15 noiembrie și ani
versarea a 40 de ani de la procla
marea Republicii cu noi și remar
cabile fapte de muncă.

Dăm o înaltă apreciere convorbiri
lor purtate cu conducerea de partid 

•și de stat bulgară. în cadrul cărora 
a fost exprimată dorința reciprocă de 
a dezvolta și mai puternic raportu
rile tradiționale dintre .cele două 
țări pe plan politic, economic, teh- 
nico-știintific. cultural si în alte do
menii de interes comun. înțelegerilor 
convenite privind extinderea si per
fecționarea formelor de colaborare, 
corespunzător cerințelor dezvoltării 
economico-sociale a României și Bul
gariei — se spune în telegrama CO
MISIEI CENTRALE DE REVIZIE A 
P.C.R. Ne*  exprimăm, de asemenea, 
deplina satisfacție si adeziune la 
schimbul de păreri si concluziile în 
legătură cu aspectele actuale ale si
tuației politice internaționale, apre
ciind în mod deosebit voința celor 
două țări de a-și aduce întreaga 
contribuție la promovarea cauzei 
păcii, la înfăptuirea idealurilor de 
libertate, independentă si progres ale 
tuturor națiunilor. Aprobînd din 
toată inima rezultatele fructuoase ale 
acestei noi solii de pace și colabo
rare. ne angajăm să facem totul pen
tru transpunerea în fapt a hotăriri
lor recentei plenare, a indicațiilor 
dumneavoastră pentru înfăptuirea 
politicii interne și externe a partidu
lui. de a contribui cu toate forțele 
la realizarea exemplară a sarcinilor 
și obiectivelor trasate, de cel de-al 
XIII-lea Congres al partidului.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din județul Cluj își exprimă, într-un 

glas cu întregul nostru popor, de
plina satisfacție și aprobarea unani
mă față de rezultatele fructuoase ale 
vizitei în R.P. Bulgaria, față de re
marcabila dumneavoastră contribu
ție- la cauza păcii, securității și con
lucrării internaționale — se relevă în 
teiegrgma COMITETULUI JUDE
ȚEAN CLUJ AL P.C.R. Vizita 
dumneavoastră în Republica Popu
lară Bulgaria constituie un nou mo
ment semnificativ în evoluția as
cendentă a tradiționalelor legături 
de bună vecinătate și colaborare 
fructuoasă, multilaterală româno- 
bulgară. pentru intensificarea con
lucrării bilaterale economice. teh- 
nico-științifice, culturale și în alte 
domenii, pentru edificarea noii orin
duiri socialiste în cele două țări.

Prestigiul internațional fără pre
cedent de care se bucură astăzi 
România socialistă pe toate meridia
nele Terrei este indisolubil legat 
de pilduitoarea dumneavoastră acti
vitate teoretică și practică la cîrma 
partidului și a țării, de cutezanța și 
fermitatea cu care acționați în fa
voarea păcii și securității în lume, 
pentru făurirea unei lumi mai bune 
și mai drepte. Vă încredințăm de 
hotărîrea noastră nestrămutată de 
a vă urma în tot ceea ce gindiți și 
întreprindeți, de a munci cu pasiune 
și răspundere comunistă pentru. în
făptuirea exemplară a sarcinilor.ce 
ne revin din politica internă și ex
ternă a partidului si statului nostru, 
de a da viață hotăririlor Istoricului 
Congres al XIII-lea al partidului, 
pentru progresul multilateral și în
florirea României socialiste.

Moment politic ; de însemnătate 
majoră in cronica raporturilor 
româno-bulgare, vizita efectuată pe 
pămîntul Bulgariei vecine și prie
tene constituie o nouă și remarca
bilă contribuție la dezvoltarea pe 
mai departe a rodnicei colaborări 
româno-bulgare, la promovarea in
țelegerii, la întărirea securității în 
Balcani, în Europa și în întreaga 
lume — se subliniază in telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN DÎM
BOVIȚA AL P.C.R. Exprimîndu-vă 
întreaga noastră gratitudine pentru 
activitatea prodigioasă pusă _ în 
slujba intereselor supreme ale țării, 
pentru fericirea și bunăstarea între
gului popor, vă asigurăm de în
treaga adeziune a oameniior muncii 
din județul Dîmbovița la politica in
ternă și externă a partidului și sta
tului, de hotărîrea lor fermă de a-și 
aduce din plin contribuția la înfăp
tuirea hotăririlor Congresului al 
XIII-lea al partidului, de a întîm
pina Conferința Națională și cea 
de-a 40-a aniversare a proclamării 
republicii cu noi și însemnate reali
zări în toate domeniile de activitate.

Constituind un nou moment sem
nificativ în evoluția ascendentă a 
tradiționalelor legături de bună 

vecinătate și colaborare fructuoasă 
multilaterală româno-bulgară, vizita 
întreprinsă de dumneavoastră in 
Republica Populară Bulgaria, mult 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, este o nouă con
tribuție la- adîncirea raporturilor in
terstatale — model între două țări 
ce au scopuri fundamentale identice, 
edificarea socialismului și comu
nismului — se evidențiază in tele
grama COMITETULUI JUDEȚEAN 
HARGHITA AL P.C.R. Exprimîn
du-ne deosebita satisfacție față de 
bilanțul rodnic al vizitei, aprobăm 
din toată inima rezultatele fructuoa
se cu care s-a încheiat și acest nou 
mesaj de pace și prietenie pe care 
l-ați purtat în numele poporului 
român. Folosim și acest prilej pen
tru a vă asigura de adeziunea 
noastră totală la întreaga politică 
internă și externă a partidului și sta
tului nostru, dînd o înaltă apreciere 
acțiunilor, inițiativelor și demersuri
lor care v-au impus în conștiința 
umanității ca o personalitate proemi
nentă a lumii contemporane. Ne 
angajăm și cu acest prilej să depu
nem eforturi sporite pentru îndepli
nirea exemplară a sarcinilor ce ne 
revin din Planul național unic de 
dezvoltare economico-socială a 
României pe 1987 și pe intregul 
cincinal, contribuind astfel Ia perma
nenta întărire a independenței și su
veranității patriei, la întîmpinarea 
marilor evenimente politice ale aces

tui an — Conferința Națională a 
partidului și cea de-a 40-a aniversare 
a proclamării Republicii — cu rezul
tate deosebite în toate domeniile de 
activitate.

Mindri de noul mesaj de prietenie, 
colaborare și pace pe care dumnea
voastră. eroul păcii, prețuit pe toate 
meridianele lumii pentru activitatea 
înflăcărată si neobosită pe care o 
desfășurați pentru instituirea unei 
lumi mai bune si mai drepte, pentru 
triumful idealului păcii și cooperă
rii între toate popoarele lumii, lucră
torii MINISTERULUI EDUCAȚIEI 
ȘI INVĂȚĂMÎNTULUI trăiesc senti
mentul satisfacției că sînt contem
poranii marilor realizări pe care 
scumpa noastră patrie. Republica So
cialistă România, le obține atit pe 
planul dezvoltării sale interne, cit și 
în afirmarea politicii sale externe — 
se spune intr-o altă telegramă. în
flăcărați de luminosul dumneavoastră 
exemplu de revoluționar strălucit, 
care puneți mai presus de orice apă
rarea și promovarea intereselor 
României socialiste. întărirea priete
niei și păcii în lume, ne angajăm să 
nu precupețim nici un, efort pentru 
a ne aduce contribuția la pregătirea 
de cadre specializate, cu înaltă cali
ficare. necesare economiei naționale, 
pentru înfăptuirea hotăririlor Con
gresului al XIII-lea si a obiectivelor 
ce vor fi stabilite de Conferința Na
țională a partidului, pentru înălțarea 
scumpei noastre patrii pe noi cuimi 
de progres si civilizație.

Luind cunoștință cu bucurie și 
satisfacție de manifestările de înal
tă stimă, prețuire și prietenie cu 
care ați fost întimpinat, de rezulta
tele deosebit de fructuoase ale vizi
tei in R. P. Bulgaria, ne exprimăm 
din adîncul inimilor sentimentele de 
gratitudine pentru contribuția inesti
mabilă ce o aduceți la instaurarea 
unui climat de incredere, respect și 
colaborare în Balcani, in Europa și 
in întreaga lume, la triumful cauzei 
socialismului și păcii pe planeta 
noastră — se reliefează în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN IAȘI 
AL P.C.R.

Vă asigurăm că toți cei ce trăiesc 
și muncesc în orașele și satele jude
țului Iași, antrenați în marea între
cere socialistă, însuflețiți de îndem
nurile și indicațiile pe care ni 
le-ați dat cu prilejul numeroaselor 
vizite ce le-ați efectuat în județul 
nostru, puternic mobilizați de indi
cațiile și direcțiile trasate Ia recenta 
plenară a Comitetului Central al 
partidului, sîntem hotărîți să ne con
centrăm toate forțele și energiile 
pentru realizarea integrală a sarci
nilor ce ne revin.

Din adîncul inimilor, vă rugăm să 
primiți cele mai alese sentimente de 
dragoste și prețuire pentru rezulta
tele rodnice ale acestui nou dialog 

româno-bulgar, care așază pe te
melii tot mai trainice colaborarea 
multilaterală dintre cele două țări 
vecine și prietene — se afirmă în te
legrama COMITETULUI JUDEȚEAN 
MUREȘ AL P.C.R. și a CONSI
LIULUI POPULAR JUDEȚEAN.

Vă asigurăm că vom munci cu 
dăruire și devotament pentru înfăp
tuirea neabătută a politicii partidu
lui, a hotăririlor Congresului al 
XIII-lea, că nu vom precupeți nici 
un efort — acum cind întreaga țară 
se pregătește să întîmpine cu noi și 
tot mai însemnate rezultate Confe
rința Națională a partidului și cea 
de-a 40-a aniversare a Republicii — 
în vederea îndeplinirii exemplare a 
sarcinilor economico-sociale ce ne 
revin. Ne angajăm să acționăm cu 
fermitate pentru transpunerea in 
viață întocmai a prețioaselor indica
ții pe care ni le-ați dat și cu ocazia 
recentei vizite de lucru în județul 
nostru, orientări și indicații care se 
constituie într-un amplu program de 
lucru pentru organizația județeană 
de partid, pentru toți locuitorii de 
pe aceste străbune meleaguri româ
nești.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN OLT AL P.C.R. se arată : 
Dind glas aprobării noastre depline 
față de noua solie a României so
cialiste. ne exprimăm adeziunea 
unanimă la politica internă și ex
ternă a partidului și statului nos
tru. elaborată și înfăptuită, cu con
tribuția dumneavoastră hotăritoare. 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. patriot înflăcărat 
și revoluționar încercat, genial con
ducător al destinelor poporului nos
tru, personalitate proeminentă a lu
mii contemporane, strălucit erou al 
păcii mondiale. Aducem același 
fierbinte omagiu mult stimatei to
varășe Elena Ceaușescu, remarcabil 
om politic, savant de larg prestigiu 
internațional, care își aduce o inesti
mabilă contribuție la fundamentarea 
și realizarea programelor de dezvol
tare multilaterală a patriei, la înflo
rirea necontenită a științei și invă- 
țămintului, la punerea cuceririlor 
geniului uman în slujba nobilelor 
idealuri ale păcii. Vă încredințăm și 
cu acest prilej că organizația jude
țeană Olt a P.C.R., comuniștii, toți 
oamenii muncii nu vor precupeți 
nici un efort, vor acționa într-un 
spirit de puternică angajare patrio
tică. de Înaltă responsabilitate, așa 
cum ne-ați cerut la recenta plenară 
a Comitetului Central al partidului, 
pentru a ne îndeplini exemplar sar
cinile de plan pe acest trimestru și 
pe întregul an. întîmpinînd cu succe
se de prestigiu Conferința Națională 
a partidului și cea de-a 40 aniversa
re a Republicii.

în telegrama MINISTERULUI DE 
INTERNE se subliniază : Mîndri de 
a trăi în această epocă cu cele mai 
profunde transformări și impresio
nante împliniri, înscrisă cu litere de 
aur în marea carte a istoriei națio
nale, epocă ce vă poartă cu deplin 
și îndreptățit temei numele, comu
niștii. întregul efectiv al Ministeru
lui de Interne ne exprimăm totala 
adeziune și aprobare față de rezul
tatele vizitei recent încheiate în 
R. P. Bulgaria, afirmîndu-ne, și cu 
acest prilej, atașamentul nețărmurit 
față de politica internă și externă a 
partidului și statului, care corespun
de în cel mai înalt grad intereselor 
fundamentale ale națiunii noastre, 
profunda recunoștință pentru presti
giul, cutezanța și demnitatea cu care 
slujiți aspirațiile supreme ale po
porului român — se arată într-o altă 
telegramă. însuflețiți de exemplul 
luminos al vieții și activității dum
neavoastră, de indicațiile și orien
tările pe care ni le dați zi de zi, vă 
asigurăm, mult iubite și stimate to
varășe comandant suprem, că, in 
întîmpinarea Conferinței Naționale a 
partidului și a celei de-a 40-a ani
versări a Republicii, întregul perso
nal al Ministerului de Interne va 
acționa cu dăruire și responsabili
tate, abnegație și spirit revoluționar 
pentru transpunerea în viață a sar
cinilor ce îi revin din mărețele 
obiective stabilite de Congresul al 
XIII-lea al partidului.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN PRAHOVA AL P.C.R. și a 
CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN se spune : Comuniștii, toți 
oamenii muncii și locuitorii județu
lui Prahova au urmărit cu bucurie 
și viu interes vizita de prietenie pe 
care dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai 
iubit fiu al poporului român, condu
cătorul încercat al partidului și sta
tului nostru, ați efectuat-o, împreună 
cu mult stimata tovarășă Elena 
Ceaușescu, în Republica Populară 
Bulgaria. Dind o înaltă apreciere re
zultatelor deosebit de rodnice ale 
acestei vizite, ingăduiți-ne să vă 
asigurăm și cu acest prilej de atașa
mentul deplin la politica externă a 
partidului și statului, izvorîtă din 
analiza profund științifică a realită
ților lumii de azi, pe care o impri
mați întregii vieți politice româ
nești. Ne angajăm, mult stimate și 
iubite tovarășe secretar general, că 
vom face' totul pentru a întîmpina 
Conferința Națională a partidului și 
cea de-a 40-a aniversare a Repu
blicii cu noi și însemnate realizări 
în activitatea de transpunere în 
viață a orientărilor, sarcinilor și in
dicațiilor pe care ni le-ați dat cu 
prilejul vizitei de lucru efectuate 
împreună cu mult stimata tovarășă 
Elena Ceaușescu în județul Prahova, 
în înfăptuirea istoricelor hotăriri ale 
Congresului aPXIII-lea al partidului, 
spre binele și prosperitatea scumpei 
noastre patrii.

împreună cu întregul popor dăm 
cea mai înaltă apreciere noii solii a 
prieteniei, colaborării militante și 
păcii înscrise cu litere de aur în 
cronica relațiilor dintre partidele, 

țările și popoarele noastre frățești — 
se afirmă în telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN SATU MARE AL 
P.C.R. Purtînd in inimi îndemnurile 
înflăcărate pe care ni le adresați zi 
de zi spre a ridica pe o nouă treaptă 
calitatea întregii activități, vă în
credințăm că vom întîmpina Confe
rința Națională a partidului și cea 
de-a 40-a aniversare a proclamării 
Republicii eu noi și importante rea
lizări în industrie și agricultură, în 
celelalte sectoare, așezînd astfel tot 
mai trainic munca și dăruirea noas
tră revoluționară la temelia edifi
cării și înfloririi multilaterale a pa
triei noastre socialiste, intr-o lume 
a păcii și înțelegerii între popoare.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN SIBIU AL P.C.R. se arată: 
Sîntem mîndri de această nouă so
lie de prietenie, colaborare și pace 
care reprezintă o vie și puternică 
expresie a tradiționalelor legături de 
prietenie și colaborare româno-bul
gare, a voinței comune de le ridica 
la un nivel superior, în fojosul reci
proc, al construcției noii orinduiri în 
România și Bulgaria, al cauzei so
cialismului și păcii în lume. Pri
mirea deosebit de călduroasă, înal
tele onoruri cu care ați fost încon-» 
jurat pe tot parcursul acestei vizite 
constituie o nouă și deosebit de grăi
toare mărturie a strălucitului presti
giu de care dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, vă bucurați pe 
plan internațional datorită prodi
gioasei activități pe care o desfășu
rați, cu fierbinte patos și abnegație 
revoluționară, pentru dezvoltarea și 
întărirea continuă a relațiilor de 
prietenie și colaborare cu țările so
cialiste, pentru așezarea pe principii 
noi a relațiilor dintre toate statele 
lumii, pentru afirmarea unei poli
tici de destindere, dezarmare și pace.

Angajîndu-ne solemn să vă urmăm 
neabătut în tot ceea ce gindiți și 
întreprindeți pentru binele țării și al 
poporului, ne exprimăm, și cu acest 
prilej, hotărîrea fermă de a nu pre
cupeți nici un efort pentru înfăptui
rea exemplară a tuturor sarcinilor 
ce ne revin, intîmpinind cu succese 
de seamă Conferința Națională a 
partidului și cea de-a 40-a aniver
sare a Republicii.

Expresie strălucită a afirmării cu 
consecvență șl fermitate a politicii 
externe a partidului și statului nos
tru, vizita în țara vecină și prietenă, 
R. P. Bulgaria, prin întreaga ei des
fășurare, prin rezultatele cu care 
s-a incheiat, constituie o mărturie 
grăitoare a bunelor relații româno 
bulgare, a voinței partidelor și st? 
telor noastre de a dezvolta eoni 
crarea fructuoasă șl multilaterală 
folosul reciproc, al cauzei soci? 
mului, progresului și păcii în Îl 
— se menționează in telegrama 
MITETULUI JUDEȚEAN TELEOR
MAN AL P.C.R. și a CONSILIULUI i 
POPULAR JUDEȚEAN. Exprimîn
du-ne și cu acest prilej întreaga 
adeziune la politica internă și ex
ternă a partidului și statului nostru 
al cărei devotat și strălucit prome 
tor consecvent sînteți, vă asigurări 
mult stimate tovarășe secretar ge 
neral, că teleormănenii, strîns uni 
în jurul partidului, al dumneavoal 
stră, nu vor precupeți nici un efo 
pentru înfăptuirea exemplară 
hotăririlor Congresului al XIII-I 
al Partidului Comunist Român, i 
tîmpinînd Conferința Națională 
partidului și aniversarea a 40 de ? 
de la proclamarea Republicii cu t 
fapte de muncă.

Noul dialog la nivel înalt, expi 
sie a tradiționalelor relații
prietenie dintre țara noastră 
R. P. Bulgaria, primirea entuziat 
calda ospitalitate, manifestările 
aleasă stimă și considerație cu c 
ați fost înconjurați pretutindeni, 
străluciți soli ai poporului rom 
au reliefat incă o dată prețuirea 
care se bucură ideile și acț'ui 
politice novatoare de mare răsu 
internațional ale dumneavoastră, a 
varășe Nicolae Ceaușescu, precum o 
personalitatea științifică remarcabila 
a tovarășei Elena Ceaușescu, presti
giul fără precedent pe care l-a cîști- 
gat România în lume — se spune în 
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN TULCEA AL P.C.R. Animați 
de strălucitul dumneavoastră exem
plu de muncă șl viață, reafirmăm 
hotărirea noastră fermă de a vă 
urma în tot ceea ce întreprindeți 
pentru binele patriei, pentru cauza 
prieteniei între popoare, a păcii și 
colaborării internaționale. Ne anga
jăm să acționăm cu toată hotărirea 
comunistă pentru realizarea sarcini
lor ce ne revin din istoricele hotă
rîri ale celui de-al XIII-lea Congres 
al Partidului Comunist Român, pen
tru a întimpina cu noi și impor
tante fapte de muncă Conferința 
Națională a partidului nostru.

împreună cu întregul nostru popor, 
comuniștii, toți oamenii muncii din , 
ÎNTREPRINDEREA DE MAȘINI 
AGRICOLE „SEMĂNĂTOAREA" 
București au urmărit cu deosebit in
teres noua solie de pace, prietenie 
și colaborare pe care ați între
prins-o în Republica Populară Bul
garia — se spune într-o altă tele
gramă. însuflețiți de înaltul dum
neavoastră exemplu de muncă și 
devotament, vă rugăm, mult iv’- 
stimate tovarășe secretar gen/ 
primiți angajamentul solemn 
muniștilor, al tuturor ol 
muncii din întreprinderea „ 
toarea" de a face totul î 
Conferinței Naționale a 
și a celei de-a 40-a ah 
proclamării Republicii, f 
dernizarea producției de 
cole, introducerea unof’ 
moderne, care să condtf /
ficarea superioară ar tiî
me, materialelor, cor l,->
energiei, la creștere/ 
duselor noastre.

N
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COMISIA DE PROPAGANDIȘTI Șl AGITATORI
- sprijin în perfecționarea activității politico-educative

Pentru continua intensificare a 
activității politico-educative, un rol 
tot mai însemnat si distinct do- 
bindesc comisiile de propagan
diști si agitatori care funcțio
nează. de cițiva ani. conform ho- 
tărîrilor Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R.. pe lingă fiecare 
comitet de partid. Deși relativ 
scurtă, această perioadă a permis 
acumularea și cristalizarea unei ex
periențe intr-un domeniu de mare 
importanță pentru popularizarea in 
rîndul oamenilor muncii a politicii 
partidului nostru, de formare a con
vingerilor revoluționare, de mobili
zare a acestora la îndeplinirea sarci
nilor economico-sociale. Citeva as
pecte din activitatea și rezultatele 
unor comisii surprind si însemnările 
de fată din județul VASLUI.

Apreciind oportunitatea existenței 
pe lingă fiecare comitet de partid 
din întreprinderile industriale, uni
tăți agricole și instituții a comisiei 
de propagandiști și agitatori, secția 
propagandă a comitetului județean 
de partid asigură îndrumarea, con
dițiile și cadrul necesare desfășură
rii unei activități tot mai bogate in 
conținut. Tovarășul Dumitru Bran, 
șeful secției propagandă a comite
tului județean de partid, ne oferă 
detalii :

— Pentru a le conferi acestora o 
și mai mare forță de înrlurire. rolul 
de adevărate și eficiente pîrghil ale 
perfecționării permanente a muncii 
politico-educative, procedăm perio
dic la instruirea atît a secretarilor 
și secretarilor adjuncți cu propagan
da ai comitetelor de partid, cit și a 
membrilor acestor comisii. Stabilim 
și reamintim astfel componența, sar
cinile și atribuțiile lor ca instru
mente de lucru prin care comitetul 
de partid intervine competent și o- 
peratlv în coordonarea unitară, pe 
bază de plan, a activității propagan
diștilor și agitatorilor, în pregătirea 
lor politico-ideologicâ, dar și meto
dologică, în vederea propagării în 
rindul maselor de oameni ai muncii 
a hotăririlor partidului, a legilor ță
rii și mobilizării Ia înfăptuirea lor. 
Pentru ca aceste comisii să nu de

vină formale, am îndrumat la fața 
locului comitetele de partid, contro
lăm programele de activități și ur
mărim dacă acțiunile prevăzute sînt 
totdeauna in consens cu sarcinile, 
specificul și necesitățile locului de 
muncă și dacă, mai cu seamă, sînt 
îndeplinite. Tocmai pentru a face 
ca acestea să-și trăiască din plin 
viața, să se implice mai profund, 
direct și permanent în realizarea 
obiectivelor economico-sociale. co
mitetul județean de partid a orga
nizat mai multe analize și schimburi 
de experiență pe tema metodelor și 
procedeelor utilizate pentru sporirea 
eficienței comisiei în probleme de 
mare însemnătate, cum sînt: moder
nizarea proceselor tehnologice, spo
rirea productivității muncii, realiza
rea exportului ș.a,

La întreprinderea de rulmenți din 
municipiul Birlad, inginerul Con
stantin Foarfecă, secretarul comite
tului de partid, ne vorbește despre 
contribuția pe care o aduce comisia 
de propagandiști și agitatori la buna 
pregătire și informare politico-ideo- 
logică a oamenilor muncii, la cu
noașterea profundă a sarcinilor de 
plan.

— Comitetul dfe partid din între
prindere, ne spune interlocutorul, 
are acum în această comisie un spri
jin real, de nădejde în îndrumarea, 
pregătirea și controlul întregii acti
vități a celor peste 220 de propa
gandiști și a altor sute de agitatori. 
Activitatea acestora a dobîndit ast
fel mai multă consistență, continui
tate și eficacitate, concretizate în 
aplicarea cu succes a undr valoroa
se inițiative muncitorești, în obține
rea unor rezultate tot mai bune. 
Analiza periodică a muncii comisiei 
ne oferă posibilitatea de a interveni 
prompt atunci cînd este nevoie, cînd 
acțiunile programate nu-s îndepli
nite ori atunci cînd dorim ca o pro
blemă să fie repede' dezbătută, cu
noscută și aplicată în viață.

Date fiind complexitatea sarcini
lor și atribuțiilor pe care le au, 
necesitatea organizării temeinice a 
activității, cea mai mare atenție se 
acordă aici instruirii lunare a pro

pagandiștilor și agitatorilor, controa
lelor permanente, cursurilor invă- 
țămintului de partid și mai cu sea
mă organizării metodologice și de 
sprijinire a procesului educativ, de 
explicare, însușire și aplicare a pre
vederilor documentelor de partid. In 
ultima perioadă, asemenea activități 
au avut ca teme modalități practice 
de înfăptuire a programului de spo
rire a productivității muncii, preve
derile noului decret referitor la 
unele măsuri pentru stimularea rea
lizării producției pentru export și a 
exportului. De menționat că aceste 
acțiuni n-au rămas doar la stadiul 
informativ, de dezbatere, de expli
care. S-a urmărit stăruitor să se pre
zinte soluții, modalități concrete, 
specifice fiecărui loc de muncă, să 
se formeze convingeri, să se treacă 
la acțiune.

De altfel, pentru cunoașterea și 
generalizarea experienței bune în 
acest domeniu, comitetul municipal 
de partid a organizat aici, recent, un 
rodnic schimb de experiență la care 
au participat toți membrii organis
melor similare din celelalte între
prinderi industriale bîrlădene.

— Avem, într-adevăr. la îndemî- 
nă un puternic instrument de con
tinuă îmbunătățire a activității pro
pagandiștilor și. agitatorilor, de per
fecționare și ridicare a calității mun
cii politice educative, apreciază Ma
riana Brăescu, secretar adjunct al 
comitetului de partid de la între
prinderea mecanică din municipiul 
Vaslui. în ultimii ani unitatea noas
tră a înregistrat considerabile pro
grese atit în modernizarea produc
ției, cît și a creșterii productivității, 
îndeplinindu-și și depășindu-și • sar
cinile de plan. Sint rezultate ale 
mai bunei organizări a muncii, ale 
activității politice, la intensificarea 
căreia comisia a avut o însemnată 
contribuție. E și firesc, se realizează 
acum o mai promptă, exactă și ne
mijlocită cunoaștere a realităților, a 
modului în care se desfășoară pre
gătirea politică a comuniștilor, a 
celorlalți oameni ai muncii și cum 
acționează agitatorii la locurile lor 
de muncă. Avem deci posibilitatea

Diversitate și actualitate in limbajul cinematografic

să efectuăm un control permanent și 
de largă cuprindere a activității.

Aflăm astfel că membrii comisiei 
participă la pregătirea propagandiș
tilor și agitatorilor, asistă la învă- 
țămint, țin expuneri, organizează 
alte acțiuni pentru cunoașterea și 
însușirea temeinică a hotăririlor de 
partid și de stat. De pildă, tehnicia
nul Eugen Mărăndescu, maistrul 
Aurel Secară, inginerii Viorel Golo
gan, Ion Popa. Eugen Romilă ș.a. 
desfășoară o susținută și vie activi
tate pentru însușirea la nivelul fie
cărei secții și formații de lucru a 
noului decret privind stimularea ex
portului. normele de încadrare în 
consumurile normate de materii pri
me, materiale și combustibili ș.a. Au 
fost utilizate calcule economice, fișe, 
exemplele oferite de secțiile frunta
șe, carnetul agitatorului elaborat 
prin mijloace locale și, bineințeles. 
munca de la om la om și pe micro- 
grupuri. Eficienta acestui mod de 
lucru ? Colectivul acestei unități 
și-a reînnoit și modernizat substan
țial producția, iar sarcinile aferente 
celor 9 luni care au trecut din acest 
an au fost depășite la toți indicato
rii economici. Ceea ce înseamnă că 
și cîștigul oamenilor a crescut în 
aceeași măsură’.

—- Sînt rezultate concrete, con
vingătoare . ale calității acestei acti
vități, dar în același timp și puter
nice argumente ce vin la rindul lor 
în sprijinul muncii politico-educati
ve, al comisiilor de propagandiști și 
agitatori, subliniază tovarășul Du
mitru Bran. Conșt.ienți însă de fap
tul că mal există In unități și unele 
neajunsuri și manifestări de forma
lism, că aceste organisme pot și tre
buie să contribuie într-o și mai mare 
măsură la perfecționarea activității 
de cunoaștere și înfăptuire a obiecti
velor celui de-al XIII-lea Congres 
al partidului, la educarea revoluțio- 
nar-patriotică a otfrnenilor muncii, 
în spiritul exigentelor aprecieri șl 
critici formulate de secretarul general 
al partidului la recenta plenară, 
vom acționa stăruitor pentru îndru
marea directă, pentru implicarea 
lor în munca de înlăturare ă 
neajunsurilor existente, în așa fel 
incit fiecare comisie să-și îndepli
nească în condiții tot mai bune me
nirea.

Pe-îru NECULA
corespondentul „Scînteii"

Expoziția vernisată cu 
această ocazie a multipli
cat prețioasele roade ale 
acestui original și înde
lung efort de creație, așa 
incit in muzeul din Do- 
rohoi sint nu mai puțin 
de 12 săli care adăpos
tesc citeva sute de piese 
executate în edițiile de 
pină acum ale acestei va
loroase forme de 'activi
tate artistică, deschisă 
creatorilor din toată țara. 
Sint lucrări realizate in
tr-o modalitate inedită, 
prin transferarea' princi
piilor sculpturii într-o 
tehnologie a izvodirii cu 
totul nouă, cerută și im
pusă de aleasa alcătuire 
a porțelanului, de sticla 
incandescentă și fluidă, 
cu imprevizibilele ei mo
mente de energie și re
fuz. O tehnologie care 
stimulează fantezia artis
tului, imaginația lui crea
toare.

Din astfel de elaborări 
s-au reunit fn expoziție 
gingășia florei de porțelan 
a Ioanei Șetran. inge
nioasele „Titireze" și 
„Sfîrleze" ale lui Dionisie 
Popa, frunza de aur sub 
un triplu clopot de sticlă 
din ..Vasul decorativ" al 
lui Horia Pușcariu, cele 
„Trei grații" ale lui Leon 
Mocanu. Diversității te
matice. care se remarcă in 
ansamblu, i se adaugă 
varietatea de stil și de 
preocupări .din care au 
germinat colecția ento
mologies în sticlă a Eu
geniei Enescu, „arhitectu
ra" căutată de Titu Ton- 
cian. fabuloasele „Castel" 
și „Dragon" din sticlă ale 
lui Ovidiu Bubă, aleea de 
dale albe a Danielei Făi- 
niș, adevărate fragmente 
de Cale Lactee, căzute pe 
străzile obișnuite ale ora
șului Dorohoi. Aceeași 
trăsătură de unire — re
fuzul a ceea ce este greoi 
și inert, intensități de 
expresie într-un înveliș 
inefabil — grupează lu
crările lui Dumitru Coz- 
ma, Mihai Debeli, Ale
xandru Nestorescu. Lazăr 
Florian Alexie. Pictorul 
Alin Gheorghiu, secretar

al Uniunii artiștilor plas
tici, spunea la vernisaj : 
„E o idee generoasă, con- 
tinuînd-o pe aceea a ta
berei de la Măgura Bu
zăului — modalitate care 
solicită spiritul creator al 
artiștilor noștri în opera 
de înfrumusețare a vieții 
oamenilor, in concordanță 
cu exigențele timpului pe 
care-1 trăim". Dionisie 
Popa — ca și Ioana Șe

citorii sînt bucuroși să 
colaboreze cu artiștii, să 
contribuie la munca lor. 
S-au atașat de această 
formă de activitate artis
tică, și-au dăruit pricepe
rea și entuziasmul unei 
acțiuni menite înfrumuse
țării propriei lor vieți. 
Intre cei mai entuziaști: 
Mircea Moga, directorul 
întreprinderii de sticlă
rie și porțelan Dorohoi,

Arhitecturi
de frumusețe 

pentru 
înnobilarea vieții 

A îll-a ediție a Taberei naționale de arta 
a sticlei și porțelanului

tran — sint de părere că 
„orașul DorohOi devine 
tot mai mult un centru al 
artei sticlei și porțelanu
lui".

Circa o lună de zile au 
lucrat plastidenii și în 
ediția aceasta a taberei 
pentru a conferi „sticlei 
nărăvașe", cum spuhenu 
ei, „elan elastic". „Tabă
ra reprezintă o mate șan
să, un punct de pornire 
deosebit de valoros și fa
vorabil pentru cei tineri 
în drumul lor artistic" — 
ar putea constitui sinteza 
opiniilor împărtășite de 
Dumitru Cozma și Horia 
Pușcariu.

Formula de organizare 
a acestei tabere de la Do
rohoi favorizează presta
ția lingă cuptorul de topit 
sticlă. conlucrarea cu 
meșterii din fabrică. Mun

maistrul Sava Băetu, 
secretarul comitetului de 
partid, inginerul loan 
Pirvu și multi, foarte 
mulți muncitori fruntași.

Pe marginea colecției 
de lucrări de la Dorohoi, 
care prinde tot mai mult 
conturul unui muzeu al 
artei m sticlă și porțelan, 
criticul de artă Radu Ne
gru spunea : „Un sticlar 
celebru, Tony Parker,' 
profesor la Portland, care 
a lucrat o vară șl la Do
rohoi (lăsînd aici o lu
crare în sticlă — 120
cm X 360 cm — intitulată 
„Acropole românesc", 
suită de coloane și bolți, 
expusă la Viena în 1985 și 
apoi in S.U.A.). mi-a scris 
zilele trecute despre noua 
ediție a catalogului Cor
ning, a celei mai mari co
lecții universale de sticlă

rie și ceramică actuală. A 
luat citeva premii, prin
tre care unul al Aso
ciației arhitecților din 
S.U.A., pentru lucrările 
de ambient realizate in 
România. Cred că la a 
4-a ediție a Taberei na
ționale de artă a sticlei și 
ceramicii se cere să edi
tăm și noi un catalog co
lor al lucrărilor tezauri
zate aici în secția de artă 
contemporană a fduzeului 
din Dorohoi. Ideea ne-a 
venit do la organizarea 
Muzeului sticlei și cera
micii la București, Ini
țiativă directoare și de 
mare ecou.

Din lexicul arhaic șl 
medieval al pietrarilor și 
cioplitorilor în lemn, s-a 
alcătuit o gramatică, in 
special o sintaxă ^ne- 
rală a formelor inaugu
rate de Brâncuși. Această 
„limbă" o vorbesc și 
Henry Moore, și Qiaco- 
metti, mai toți mari ar
tiști contemporani. în 
spontaneitatea sticlei fier
binți propulsate in efectul 
de lumină și culoare, ori 
în migala porțelanului, 
s-au realizat opere uni
cate, foarte diferite ca 
stil, pline de personalita
te. în dialog și diversitate 
s-a creat un curent nou, 
un mod novator de ex
primare, altă viață vir
tuală a obiectivelor de 
decor. Este firesc întru- 
cit nu departe de Do
rohoi se află Voronețul, 
cerlil performanțelor poe
tice, al Ipoteștilor și tot 
acest suflet al locurilor 
s-a convertit în forme in
imitabile".

Operele în sticlă Și por
țelan de la Muzeul din 
Dorohoi nu mai consti
tuie doar obiectul unor 
strădanii și considerații 
afective, ci ele se afirmă 
ca un subiect potrivit 
pentru critica majoră de 
artă, pentru o atenție 
majoră.
Euqen HRUȘCĂ 
corespondentul „Scînteii"

Cinematografia chineză, care are 
o istorie remarcabilă (primul lung- 
metraj a fost realizat în 1913, a 7-a 
artă bucurindu-se de o atenție deo
sebită începînd cu 1930), cunoaște în 
ultimii ani o dezvoltare impresio
nantă. Un prim argument ar putea 
fi conferit chiar de cifra la care se 
ridică azi producția anuală. Cele 18 
studiouri — începînd cu cel mai 
mare, din Shanghai — produc circa 
100 de filme pe an, la șirul de lung- 
metraje adăugîndu-se interesante 
documentare și filme științifice, pe
licule de animație Tealizate cu ta
lent și inventivitate. Deosebit de e- 
locvent cu privire la stadiul actual 
șl mai ales la importanța ce se 
acordă filmului in R.P. Chineză este 
însă, o dată cu varietatea de stiluri 
în care sînt realizate dramele și 
comediile cinematografice, procesul 
diversificării notabile a paletei 
tematice.

Intîlnim, în acest sens, pelicule 
ce continuă o orientare importantă, 
cristalizată în tradiție, în cursul de
ceniilor anterioare : aceea reprezen
tată de opere care vorbesc despre 
vicisitudinile istoriei, aducînd în a- 
tenție cu deosebire lupta eroică a 
poporului chinez împotriva invada- 
tormtH- străin. angajarea sa fermă, 
energicii în înfăptuirea unor trans
formări revoluționare și apărarea 
lor. Intîlnim, de asemenea, opere de 
evocare a unor epoci revolute, care 
recurg fie la pagini de cronică, 
fie la legende istorice și chiar mi
tologice, punînd în evidență, nu o 
dată. înaltul patriotism, profilul mo
ral al luptătorului pentru libertate 
și bogăția sufletească a oamenilor 
simpli. (Un admirabil film, de no
tabilă modernitate asupra viziunii 
cu privire la condiția omului în is
torie, degajînd un profund sentiment

— Decontați biletul ?
Iată o întrebare ce poate fi auzi

tă nu rareori la coborîrea din tren 
pe peronul gărilor. Te întrebi nedu
merit : cui și la ce poate folosi un 
bilet... folosit ? Și nu puțini sint a- 
ceia care, călătorind din motive per
sonale. și deci nemaiavind ce face 
cu biletul utilizat. îl oferă „nevino
vatului" solicitant, zicîndu-și că tot 
ti aruncă la primul coș de hîrtii.

Și. totuși, ce scop urmăresc cei ce 
curtează pe călători, cerîndu-le bi

letul ? Dacă ar fi vorba de niște co
pii, ai zice că vor să se joace ori 
că sînt niscaiva colecționari. Dar nu. 
Cei care pun această insolită între
bare sînt oameni in toată firea, și 
nu-s deloc „copii naivi". Dimpotrivă.

Căci este vorba de o practică a 
unor elemente incorecte, oameni ne
cinstiți care se pretează la mici, dar 
dezgustătoare escrocherii. Sint oa
meni care, trimiși in deplasare in 
interes de serviciu, nu efectuează 
deplasarea, dar prin biletul cerut si
mulează că au făcut-o sau. dacă s-au 
dus acolo unde au fost trimiși, stau 
mai puțin decit ar dori să se afle. 
Și pun in buzunarul propriu costul 
biletului pe care-1 decontează la in
stituție.

O întrebare cu... ghinion. 
Citeva zile la rînd, la orele dimine
ții și seara, cînd se întorc trenurile 
în București, ne-am amestecat, in 
compania unor lucrători din miliția 
feroviară, printre miile de oameni ce 
se perindă prin Gara de Nord. Nu 
a trebuit să așteptăm prea mult. 
Tocmai venise acceleratul 722. de la 
Galați. Intre cei ce așteptau, cu flori 
sau cărucioare pentru bagaje, so
sirea cuiva, un bărbat se arăta 
foarte interesat de....... un bilet de
Brăila". L-a și obținut de la o că
lătoare. Nu mică ne-a fost mirarea 
aflînd că solicitantul era Căpriță 
Eugeniu. contabil-șef la Schela de 
foraj Ianca. județul Brăila. Cu alte 
cuvinte, unul dintre acei ce. în orice 
unitate, trebuie să vegheze la apli
carea corectă a legilor din domeniul 
financiar. Venise în Capitală cu o 
mașină a schelei, după cum aveam 
să aflăm la Ianca, pentru a rezolva, 
a ministerul de resort, o problemă 
irivind cantina. Dar. la prima oră. 
înd misiunea pentru care venise ii 
?rea să se afle la minister, el era

Gara de Nord să... întîmpine tre- 
tl de Galați șl „să facă rost", de 
un naiv, de un bilet de Brăila, 
llena V. este cercetător în dome- 
l chimiei alimentare. Tocmai 
gociase" obținerea unui bilet de 
stanța, de la rapidul 88. 

al dragostei de tară si popor, ne-a 
apărut a fi. de pildă : «Partida de 
„go“ întreruptă»), îndeosebi în atare 
evocări, cineaștii au recurs și recurg 
la modalități de măiastră implicare 
și dialog al artelor : împrejurări e- 
plce, conflicte, aspirații umane sînt 
transmise, rezonează emoțional și cu 
ajutorul muzicii, și prin forța de su
gestie dramatică sau plastică a unor 
obiceiuri populare faimoase sau prin 
grația și originalitatea dansurilor 
clasice.

Ecranizările după literatura clasi
că șl contemporană dețin un rol în
semnat și de prestigiu în filmogra- 
fia R.P. Chineze. Una din cele mai 
apreciate creații din ultimii ani are 
la bază o piesă de Cao Yu cu ace
lași titlu : „Soarele răsare" (actrița 
Fang Full, una din cele mai popu
lare azi, transfigurîndu-și aici rolul 
cu o strălucire care i-a adus o mare 
distincție națională : „Premiul pen
tru filmele realizate în cei zece ani 
ai epocii noastre"). Alt exemplu : 
„Orașul de la margine" (regia : Lu 
Zi Fang), laureat la Festivalul de la 
Locarno, este Inspirat de romanul 
omonim semnat de Shen Congwen.

Nu puține din realizările cineaști
lor chinezi sînt filme de acțiune. U- 
nele au ca dominantă fructifica
rea în cadrul unui epos legendar și 
eroic a expresivității artelor marția
le tradiționale — Kung Fu, limbajul 
acestora tinzind să se instituie în- 
tr-unul al conflictului uman transfi
gurat artistic. Ele evidențiază însă 
pregnant preocuparea de a subordo
na spectaculosul Încleștărilor indi
viduale. tensiunea și măiestria în
cleștărilor configurate unor me
saje pătrunse de vibrant patos uma
nist (elocvent fiind pentru aceasta, 
de pildă, „Biciul fermecat" — pro
ducție 1986). Alte filme de acțiu

— Am venit cu o ocazie și-mi tre
buie biletul pentru... decontare.

Se miră foarte tare, sau se pre
face a se mira, că un asemenea „de
cont" nu este permis, că e ilegal. 
„Dar eu am făcut călătoria !". Da, 
dar nu cu trenul — i se explică. Iar 
banii primiți pentru biletul procurat 
și-i însușește în mod necinstit, frau
dulos din banii statului.

Ne interesăm care a fost scopul 
acestei deplasări, de ..două zile", 
după cum afirmă. A făcut deplasa
rea pentru a lua eșantioane de pro
duse de la întreprinderile de indus
trializare a laptelui și de morărit Și 
panificație din Constanța.

O întrebare doar aparent nevinovată:

„DECONTAȚI BILETUL?"
• Cine sînt „vînătorii" de bilete de tren... uzate ? • Despre „turismul cu diurnă" sau 
plimbarea cu „ordin de serviciu" • Cum și pe ce bază se aprobă decontul deplasării?

Am avut curiozitatea să refacem 
traseul. La I.C.I.L., care se află la 
doi pași de gara Constanța, intr-a
devăr fusese și luase probe de lapte 
ce trebuia supus analizei. Dar la în
treprinderea de morărit și panifica
ție, amplasată mult mai departe, 
tocmai pe una din platformele in
dustriale ale orașului, nici nu mai 
ajunsese. Petre Ciogu, inginerul-șef. 
și nici altcineva din conducerea uni
tății nu știau de o persoană cu nu
mele și cu misiunea menționate.

Fără a fi malițioși, ne permitem 
să presupunem că acea sticlă de lap
te a putut fi luată intre două tre
nuri ; dar oare pentru a transporta 
o ...sticlă cu lapte este neapărat ne
cesară deplasarea unui cercetător, 
și încă într-o deplasare de două 
zile ? ! Este lesne de priceput de ce 
E. V. căuta un bilet pentru acea zi...

Unul dintre căutătorii de bilete, ca 
să amintim un alt caz. n-a avut șan
să. îl trebuia — musai — un bilet de 
la acceleratul Galați — București. 
A întrebat, printre călători, in 
dreapta și-n stingă. Unul i-a oferit 
un bilet, dar era de Brăila șl mai 
era și clasa a II-a. Costul prea mo
dest nu-i ajuta chilipirgiului. A 
stăruit cu întrebarea: „Decontați bi

ne sînt mai apropiate de ceea ce 
numim noi „film polițist". Dar și în 
acest caz este de observat * 1 iarăși 
strădania corelării suspensului cu su
gestii de ordin psihologic, social, po
litic. Este ceea ce ne-a arătat și 
„Visul unei actrițe", prezentat în 
„Gala filmului chinez", organizată 
cu ocazia celei de-a 38-a aniversări 
a proclamării Republicii Populare 
Chineze.

11.30 Telex.
11.35 Lumea copiilor <* Telefilmoteca 

de ghiozdan (color). „Eroii nu au 
vîrstă". Producție a Studioului de 
film TV. Scenariul : Francisc 
Mupteanu. Regia : Dan Mironescu. 
Episodul 15.

12.40 Din cununa ctntecului româ
nesc. Cunună de rod bogat. Mu
zică populară.

13.00 Album duminical (parțial color).
14.50 De Ziua petrolistului. Cuceritorii 

adincurilor.
15.00 închiderea programului.

19.00 Telejurnal.
19.15 Tara mea azi (color). Epocă de 

glorii — epocă de lapte revolu
ționare. Documentar realizat in 

județul Constanța.
19.35 Cintarea României (color). Oma

giul țării conducătorului iubit. 
Emisiune realizată in ' colaborare 
eu Consiliul Culturii șl Educației 
Socialiste și Comitetul de cul

Recent, Administra
ția domeniului public 
(A.D.P.) din sectorul 6 
a expediat pe adresa 
fostei locuințe a lui 
Mircea Tănăsesctt din 
strada Valea Călugă
rească nr. 3, bloc A 10, 
sc. C, et. I, ap. 34, 
procesul-verbal nr, 
145, prin care era a- 
mendat cu 1 200 lei. 
Motivul inclus in în
scrisul A.D.P. ? „S-a 
constatat că nu ați a- 
chitat taxa de parcare 
a autoturismului per
sonal pe domeniul pu
blic (— ? —) pe anii 
1984—1987, conform 
deciziei nr. 1 070—
1 300/1982, Încâlcind 
prevederile art. 2 din 
Hotărîrea 14/1980".

Amenda este amen
dă, dar se impun cîȚe- 
va precizări : din ac
tele contravenientului 
rezultă că acesta nu 
mai locuiește la adre
sa respectivă, de... 4 
ani, ci pe o altă stra

Comuna Ulmeni, ju
dețul Buzău. E marți 
dimineață. Zi obișnu
ită de muncă și la 
dispensarul comunal. 
Printre ceilalți pa- 
cienți care așteaptă, 
solicităm asistentei 
medicale de serviciu o 
verificare a tensiunii 
arteriale. Aflăm insă 
că aparatul e stricat. 
Singurul aparat bun e 
la doctor, iar doctorul 
îl poartă cu el. E na
vetist...

A doua zi ne aflăm 
din nou la dispensar, 
în sala de așteptare — 
din nou lume multă. 
Medicul, Mircea Con- 
stantinescu, a consul
tat 15—16, poate chiar 
mai mulți bolnavi, și, 
pe la ora 16. fără

Există în București, 
in cartierul Drumul 
Taberei, o alee care 
începe să devină bu
clucașă. Se numește 
Aleea Pravăț. Prin ce 
e buclucașă ? Prin 
faptul că aproape in 
fiecare lună provoacă 
I.C.A.B.-ului inunda
ții de... sesizări. Care 
I.C.A.B. se complace 
ca cei 80—100 metri 
ai aleii să înregistreze 
repetate spargeri de 
conducte. Care con

In filmele din ultimii ani devine 
din ce in ce mai însemnată dorința 
de implicare în fenomenele șl preo
cupările actualității, prin creații 
care oglindesc realitățile de azi. prin 
pelicule care militează — în forme 
mai directe sau mai subtile —pentru 
impunerea și consacrarea unor va
lori etice fundamentale, a unor ati
tudini, bomportamente înaintate. Și 
aceasta, pentru că in centrul atenției 
se află patriotismul celor angajați 
în înfăptuirea idealurilor contempo
rane, — subiectele alese urmărind 
cultivarea dragostei de muncă, a 
competenței, spiritului de inițiativă 
(„Pescăria Yamaha", de pildă). O 
perspectivă argumentată și de peli
culele în care, surprinzîndu-se stări 
conflictuale. se pledează pentru mo
dificarea unor mentalități tradițio
nale : față de femeie („Șoferițele"), 
față de tineri („Delincvenții" sau 
„Un colț de oraș"). Pledoaria morală 
se îmbină, îndeobște, în aceste fil
me (premisă, dar și finalitate), cu 
analiza universului sufletesc al eroi
lor. a ecoului interior pe care îl au 
relațiile de muncă, de familie, pro
cesele înnoitoare. Demers ce relevă, 
nu o dată, modalități artistice (la 
care contribuie și arta regizorului, 
scenografului, operatorului si. nu in 
ultimul rînd. talentul actorilor) ins
pirate, sensibile, emoționante.

Natalia STANCU

letul Pînă a dat peste cine-i tre
buia : o inspectoare de la filiala 
Băncii Naționale din Galați — Cris
tina Șorcaru — cunoscătoare a prac
ticii unor asemenea- „deconturi", care 
i-a administrat admonestarea cuve
nită.

— Intră în sarcina mea de 'servi
ciu să controlez corectitudinea de
conturilor -r- ne declară ea. Am întil- 
nit cazuri de deplasări neefectuate, 
dar decontate, sau cu durate prelun
gite după dorința delegatului și nu 
după nevoile unității pe care o re
prezintă. Aceasta constituie o infrac
țiune pe care o sancționăm prompt : 
chiar recent am aplicat o penalizare 

de peste 1 000 de lei pentru o astfel 
de faptă. După părerea mea. amen
zile trebuie să fie mult mal ustură
toare, ca să descurajeze, cu adevă
rat. asemenea practici.

Dedesubturile unor „ne
vinovate" practici, Cele înfățișa
te în rîndurile de mai sus ridică mai 
multe probleme. Desigur, în apre
cierea faptelor contează și aspec
tul material, deloc neglijabil, cum 
ar putea părea la prima vedere. 
Pentru unii indivizi, această practi
că constituie o sursă colaterală 
de venituri, din care obțin sute și 
sute de lei lunar, bani nemunciți, 
cîștîgați pe căi necinstite. Să men
ționăm, în acest sens, că, in cursul 
anchetei de față, la un individ s-a 
găsit un teanc de bilete de tren, evi
dent păstrate în vederea „valorifi
cării" lor.

în același timp, esie foarte impor
tantă și latura morală a pro
blemei. Sistemul „biletelor de decon
tat" demască falsa „respectabilitate" 
pe care unii o afișează la birou, in 
instituție, dar pe care o leapădă 
de indată ce ies din raza atenției co
lectivului. Ce încredere se poate

Romdnia-film prezintă 
„FIGURANȚir 

o producție a Casei de filme unu

Film distins cu Premiul special al Juriului și Premiul pentru interpretare 
feminină - Mariana Buruiană - la Gala filmului cu tematică pentru tineret 

— Costinești 1987
Scenariul : Malvina Urșianu. Decorurile : arh. Marcel Bogos. Costumele : 
Maria Malița. Muzica : Aurelian Octav Popa. Montajul : Adina Georgescu 
Obrocea, Coloana sonoră : ing. Andrei Papp. Imaginea : Alexandru 
Intorsureanu, Sorin llieșu. Regia : Malvina Urșianu. Cu : Mariana Buruia
nă, Gina Patrichi, Gheorghe Dinică, George Constantin, Stela Popescu, 
Daniel Tomescu, Val Paraschiv, Maria Rotaru, Emilia Dobrin Besoiu, Sanda 
Toma, Gilda Marinescu, Simona Bondoc, Teodor Danetti, Ioana Ciomîrtan, 
Wilhelmina Câta, Eusebiu Ștefonescu, Ion Niciu. Film realizat în studiou

rile Centrului de producție cinematografică „București".

avea într-un om dispus Ia asemenea 
„metode" ? Ce garanții morale poate 
prezenta ? Cum poate acționa el Pen
tru promovarea intereselor generale, 
pentru cerințele unității, cind de fapt 
deplasările — reale sau fictive — nu 
sint pentru el decit un izvor de 
ciștig ?

Deconturile incorecte sint favori
zate și de existența acelor „bine
voitori" care, din necunoștință de 
cauză sau din indiferență, furnizează 
biletele solicitate, făcind astfel jocul 
„autorilor" de deplasări incorecte, 
făcîndu-se părtași la o practică ne
cinstită. Dacă într-o împrejurare ci
neva ar observa cum omul de lîngâ 

el este buzunărit, ar contribui Ia 
prinderea făptașului. De ce să nu se 
reacționeze cu aceeași promptitudine 
și- în asemenea cazuri, cind unii își 
vira mina in buzunarul statului ? 
Dacă s-ar lovi de o atitudine fermă, 
exigentă din partea opiniei publice, 
cei ce folosesc. ..sistemul" decontu
rilor pe bază de bilete „pescuite" in 
gări nu ar mai avea ce... deconta.

Ce râmîne în urma dele
gatului ? Pe Ungă aspectele sem
nalate, pe lingă concluziile ce se des
prind. să mai adăugăm și eficiența 
deplasărilor. Intre miile de oameni, 
de regulă specialiști, reprezentanți ai 
unor organisme de îndrumare .ți 
control, reprezentanți ai comparti
mentelor de desfacere și aprovizio
nare care bat drumurile țării pentru 
a servi interesele unităților în care 
lucrează, se află și unii — desigur 
puțini la număr — care fac din de
plasarea pe teren o afacere perso
nală. Ce-și spun ei ? „Dau o fugă 
pînă acolo, rezolv rapid problema și 
vin acasă, la odihnă, cîteva zile. Co
legii știu că sint plecat. Leafa mer
ge, diurna merge, merită efortul de 

a face un drum pînă Ia gară pentru 
biletul justificativ". Or. dacă decon
tul este incorect^ categoric incorectă 
este și modalitatea de a se achita de' 
sarcina pentru care au primit ordin 
de serviciu. Căci lucrarea lăsată la 
jumătate, soluția dată din mers, con
trolul superficial — toate sînt con
secințele inevitabile ale grabei, pri
pelii. Ca să nu mai vorbim despre 
acei ce nici nu ajung la destinație, 
dar. uzind de telefon și de așa-zisa 
bunăvoință a „prietenilor" care le 
aduc hîrtiile ștampilate, încasează 
sute de lei -drept cheltuieli de de
plasare și diurnă — ca și. bineînțe
les. retribuția cuvenită pe acele ne
meritate zile de odihnă.

O altă problemă ar fi aceea că se 
acordă prea puțină atenție, din par
tea unităților unde se deplasează a- 
ceștia, atitudinii corecte și respon
sabile care trebuie să se manifeste 
la „mica formalitate" a aplicării 
ștampilei și semnăturii pe ordinul 
de serviciu. Nu o dată ele se pun 
„in alb", lăsind în seama delegatu
lui completarea orei și zilei de so
sire șl de plecare. Unii profită de pe 
urma acestei scăpări și-și adaugă 
„zile bune" la decont. Uneori, cind 
se pleacă in grup, de ștampile Se 
ocupă unul singur, iar cel ce le pune 
nu are cum să observe că numărul 
de delegații de semnat este mai 
mare decit al persoanelor fizice de
plasate efectiv...

în sfîrșlt, in al treilea rind. dar nu 
ultimul, este următoarea problemă : 
cine și cum verifică eficiența depla
sărilor ? Cine și pe ce bază aprobă 
decontul deplasărilor ? Pentru că 
faptele relatate demonstrează că nu 
toate întreprinderile și instituțiile 
care trimit delegați le cer acestora 
să raporteze, foarte exact, ce au rea
lizat. ce probleme au rezolvat în 
cursul deplasărilor, dacă timpul con
sumat este proporțional cu sarcina 
încredințată. Asupra acestor aspecte, 
ce țin de eficiența deplasărilor di
verșilor delegați trimiși să rezolve 
uneori probleme stringente, dar pe 
care nu le rezolvă, ne propunem să 
revenim mai pe larg într-un alt ar
ticol. Ancheta noastră și-a propus 
doar să aducă în atenția forurilor de 
resort, a tuturor celor interesați pro
blema necesității închiderii tuturor 
„porților" ce îngăduie unora „turis
mul" cu diurnă, plimbarea cu ordin 
de serviciu, să stopeze acel du-1e- 
vino fără un scop precis și fără o 
eficientă controlabilă. Este o ches
tiune in care aplicarea strictă a 
principiilor eticii noastre socialiste 
își dă mina cu apărarea legalității.

Rodica ȘERBAN

t V

22.00 închiderea programului.

Amendamente la o amenda

„Boala" medicului navetist •

Aleea.,, acvatică

dă (Bodești nr. 7, bl. 
V9. et. VII. ap. 30)’ 
și într-un alt sec
tor — 2. Toate înscri
surile din buletinul de 
identitate^ documen
tele de la circumscrip
țiile financiare ale ce
lor două sectoare, ca 
și datele permisului 
de conducere, și ale 
talonului mașinii țin 
Să demonstreze că 
M.T. nu putea fi con
travenient la data în
tocmirii respectivului 
prcces-verbal. intru- 
cît -locuia la altă adre
să, pur și simplu in 
cu totul alt sector. A- 
tunci se pune firesc 
întrebarea : pe ce ba
ză Ana Saragea și Zoe 
Răgălie de ia A.D.P.- 
6 au întocmit „pre
zentul proces-verbal"?

Am ținut să exem
plificăm cu acest caz de 
birocrație și superfi
cialitate, de lipsă de 
responsabilitate, în
trunit pe adresa re

nici o explicație, deși 
programul de lucru era 
anunțai pină la ora 19, 
a părăsit dispensarul. 
Eram in sală 14 pa- 
cienți. L-am mai aș
teptat o bucată bună 
de vreme, timp în ca
re am aflat de urmă
toarea întimplare : in 
una din săptăminile 
trecute. cetăț-eanul 
Gheorghe Irimia.-alar- 
mat că fetița lui avea 
febră, a dus-o la dis
pensar. Medicul însă 
nu se prezentase la 
program. „înoercați 
peste cîteva ore, sau 
mai bine veniți mîine, 
miercuri" — i-a zis sora 
medicală. Miercuri — 
din nou — medicul nu 
era acolo.

— Ei, ce să-i faci —

ducte, o dată „repara
te", se incăpăținează 
să nu reziste și se 
sparg din nou. Cum 
a fost cazul și ieri 
dimineață. cind, la 
capătul aleii, curgea 
apa de două zile 
ca dintr-un izvor dez
lănțuit.

Cetățenii din zonă 
(blocurile P 7. Z 6 și 
Z 5) adresează sus- 
numitei întreprinderi 
apelul de a rezolva —

tură si educație socialistă al ju
dețului Constanța.

20,16 Film artistic (color). „Urmă- 
rește-mă l“.

21.40 Muzică ușoară
21.50 Telejurnal.
22.00 închiderea programului.

I.uni, 12 octombrie

20,00 Telejurnal.
20.20 Viața economică.
20.35 Tezaur folcloric (color). • Cîn- 

tece și amintiri despre... cîntec 
cu Ștefan Lăzărescu.

20.50 Particlnant.il la luarea deciziilor — 
in prbnele rinduri pentru înfăp
tuirea lor. A pregăti responsabil 
viitorul — reportaj.

21.05 Roman-foileton (color). „Sarea 
pftmintulul". Ecranizare a roma
nului cu același titlu de Gheorght 
Markov, producție a studiourilor 
sovietice. Premieră pe țară. In 
distribuție : Klrll Lavrov, Sofia 
Pavlova, Ivan Pereverzev, Mi
hail Gluszki, Natalia Fateeva. Re
gia Iskander Hamraev. Episo
dul 3.

21.50 Telejurnal.

dacției au sosit în ul
timul timp mai multe 
asemenea sesizări Ia 
adresele A.D.P.-urllor 
de sector sau ale altor 
instituții publice, care 
pun inutil cetățenii pe 
drumuri, obligindu-i 
la contestații, la pier
deri de timp absolut 
nemotivâte.

Oare pentru evita
rea pe viitor a unor 
asemenea cazuri n-ar 
fi eficientă o so
luție, propusă de unul 
dintre cititori : în ca
zul proceșelor-verbale 
întocmite eronat, con
travențiile să fie achi
tate chiar de autorii 
înscrisurilor respecti
ve. După principiul 
„Paguba se plătește de 
cel care greșește".

Ce atenți și scrupu- 
Ioși ar deveni atunci 
respectivii funcțio
nari I
Dumitru MAN OLE

a intervenit unul din
tre cei prezenți — așa 
e cu navetiștii : cînd 
ești tu, nu sînt ei și 
invers.

— Medicul e bun, e 
prloeput — remarcă 
altul. Dar păcat că nu 
prea poți sâ ajungi la 
el. Dacă e navetist.. 
Pe aici s-a născut și 
o zicală legată de pro
gramul medicului : 
„Vine la serviciu marți, 
cu trenul de miercuri, 
și pleacă vineri cu 
trenul de joi".

Nu, nu știam zicala. 
Dar poate e cunoscută 
la direcția sanitară ju
dețeană sau de preșe
dintele consiliului 
popular comunal ?

Gh. GRAURE

încă o dată, dar de
finitiv — situația re
țelei de apă și stra
dale. Pentru că, pe 
unde au intervenit, 
meșterii au lăsat și 
lasă in urma lor gropi 
atit de mari (și neas
tupate), incit nu se 
mai poate circula. In- 
greunînd chiar reve
nirea I.C.A.B.-ului 
pentru noile repa
rații.

C. PETRE

Particlnant.il
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Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România Sub semnul rodnicei prietenii ZIUA NAȚIONALĂ A SPANIEI

Vă adresez calde mulțumiri pentru mesajul de felicitare pe care mi l-ați 
trimis cu ocazia celei de a 25-a aniversări a victoriei revoluției de la 26 Sep
tembrie.

Vă rog să primiți sincere urări de sănătate și fericire personală, de pro- 
gres și bunăstare pentru poporul român prieten. #

Colonel ALI ABDULLAH SALEH
Președintele Republicii Arabe Yemen, 

Comandantul suprem al Forțelor armate, 
Secretar general al Congresului General al Poporului

Cronica zilei

și conlucrări româno-bulgare

La invitația Consiliului Politic 
Superior al Armatei, o delegație 
militară ungară condusă de adjunc
tul ministrului apărării al R.P. Un
gare, general-locotenent Horvâth 
Istvân, a efectuat o vizită in țara 
noastră, in perioada 7—10 octom
brie.

în timpul vizitei, oaspeții au avut 
o întrevedere cu tovarășul Ion Co- 
man, membru al Comitetului Poli
tic Executiv, secretar al C.C, al 
P.C.R.

Oaspeții unguri au fost primiți de 
general-colonel Vasile Milea, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul 
apărării naționale. Cu acest prilej 
au fost evocate legăturile de priete
nie statornicite între partidele, po
poarele și armatele noastre, s-au

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 11 octombrie, ora 20 — 14
octombrie, ora 20. tn țară : Vremea va 
fi normal de caldă, Iar cerul variabil, 
cu înnorărl mai accentuate in regiunile 
sud-vestice, vestice, de centru și nor
dice, unde vor cădea ploi locale. In 
rest se vor semnala doar izolat bur
nițe și ploi slabe. Vîntul va sufla slab

(Urmare din pag. I)
— Ce se intîmplă aici ?
Ne privește lung. I se 

«lătură si un altul. Sînt 
Anghel Burtel. maistru, 
Emil Rusu, șef de echipă. 
Vorbesc pe rînd. comple- 
tindu-se ori luindu-și vor
ba din guiră (așa că vom 
lega vorbirile lor într-una 
singură). Limbaj de șan
tier :

— Ce să se intim-ple? Noi 
(adică ei. .echipele, forma
țiile pe care le reprezintă, 
deci o mică parte din mul
țimea constructorilor din 
această hală) montăm ca- 
jele de antrenare 2-3-4-5 și 
căile cu role... Cam vreo 
3 000 de tone de utilaje. 
Dar nu tonele contează la 
noi, ci complexitatea...

— Ce vă deranjează ?
— Mai mult și mai mult 

lipsa carbidului. Apoi mi
cile neconcordanțe intre 
proieote... Intirzierile unor 
furnizori... Dar le rezolvăm 
tpe toate. Cum. necum, le 
faoem pe toate bine și nu 
ne facem de rușine. Cu 
planul sintem la zi. Carbid 
dacă am avea... Cel mai 
greu este, pe urmă, cind ai 
pregătit tot ce trebuie pen
tru montaj și... n-a venit 
•utilajul...

— Sint, în jur si pe 
afară, utilaje multe...

— Da. dar nu oele care 
urmează, in ordine, la 
montai. La un bloc poți să 
faci etajul al șaptelea dacă 
nu l-ai făcut pe-al șaselea?

★

Totuși, am vrea să aflăm, 
dintr-o sursă mai... globală, 
ce se întâmplă. O găsim, 
tot aici, în cele din urmă, 
este ing. Nicolae Bîrcă. di
rectorul întreprinderii an
trepriză de construcții și 
montaje siderurgice Călă
rași (cu rol de antreprenor 
general al combinatului și 
•care va răimine aici și după 
ce toate oelelalte șantiere 
se vor fi mutat Prin alte 
colțuri de țară),

Bâreă : Nu sintem nici la / 
faza la care ar fi trebuit să 
fim si nici la aoeea la care 
am fi putut fi... Vinovă
țiile altora : mari dificul
tăți în asigurarea unor ma
teriale cum sînt cimentul, 
piatra spartă și altele, pen
tru care nu sânt capacități 
de transport. Apoi ântîrzie- 
rea unor utilaje tehnologi
ce.,. După care, lucruri mici 
dar cu efect mare, intre ele 
lipsa anvelopelor și a acu- 
mulatoirilpr pentru mijloa
cele de -transport auto... 
Pină la vinovățiile noastre 
mai notați... exigentele 
noastre. Agregatele side
rurgice sint atit de com
plexe. implicând pentru oei 
care le pun în operă atit 
de mari răspunderi in
cit, pentru evitarea posi
bilelor necazuri de mai 
tjrziu, nu ne putem permi
te o grabă oe ne-ar crea 
bănuiala Incorectitudinii. Și 
acum răspunderile noastre 
directe: ieri am avut o
plenară a comitetului nos
tru de partid. O analiză. A 
rezultat că avem deficiențe 
în organizare, neoorelări 
între nevoile punctelor de 
lucru cu operații logic în
lănțuite- Diversele compar
timente tehnice sau admi
nistrative nu asigură tot oe 
e necesar, mai ales tehno
logiile în flux. Cineva a 
spus : „E o diferență între 

identificat noi căi și modalități de 
întărire a colaborării dintre cele 
două armate.

în timpul cît s-a aflat în țara 
noastră, delegația ungară a făcut 
schimburi de experiență pe pro
bleme ale muncii de partid, organi-' 
zatorice și politico-educative la 
Consiliul Politic Superior al Arma
tei cu o delegație de activiști con
dusă de geperal-locotenent Ilie 
Ceaușescu, adjunct al ministrului 
apărării naționale și secretar al 
Consiliului Politic Superior al Arma
tei, precum Și la unele organe de 
partid din unități și instituții mili
tare de învățămînt. De asemenea, 
oaspeții unguri au avut convorbiri 
la Comitetul județean Covasna al 
P.C.R. și au vizitat obiective social- 
economice și turistice.

pină la moderat, eu unele Intensificări 
intre 35 și 43 km/h. în Cimpia de Vest 
și in regiunile estice. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse intre 6 și 16 
grade, izolat mai coborîte în depre
siuni, iar cele maxime între 15 și 23 
de grade. Dimineața și seara, local, se 
va semnala ceață. în București : Vre
mea va fl normal de caldă, iar cerul 
variabil, favorabil ploii slabe trecă
toare. Vîntul va sufla în general slab. 
Temperaturile minime vor oscila între 
10 și 13 grade, iar cele maxime între 
17 și 20 de grade. Condiții de ceață 
slabă,

oe spunem în ședințe și ce 
se întâmplă la punctele de 
lucru. Ceea ce gindim și 
hotărîm și pare atit de 
rotund și frumos nu ajun
ge la oamenii care trebuie 
să aplice efectiv". Toate 
astea sînt... marea resursă 
pe cane trebuie neîntârziat 
să o folosim. A rezultat, 
de aici, un plan de măsuri, 
de fapt un program foarte 
precis. Cu grafice, cu ter
mene, cu răspunderi... Cam 
pșta se întâmplă.

Riguroasa zicere a direc
torului Bîrcă a fost cu mult 
mai detaliată. Noi am oom- 
•primat-o cit s-a putut.

Si am pornit mai de
parte...

★

...La ACIND. Adică An
trepriza de construcții in
dustriale Călărași. Direc
tor. ing. Mihai Anton, care 
a mai primit azi 14 oaspeți 
— 10 (zece) inspectori de 
la centrală și 4 (patru) de 
la minister. Probleme cu

Fire de om perpetuu bine 
dispus, vioi, vânjos în ciuda 
staturii nu tocmai impună
toare. e gata pentru orice 
răspuns. E Marian Dască
lii, șef de echipă montaj 
confecții metalice. în echi
pă. 35 de oameni.

— Din Călărași ?
— Aș. Din București.
— Toți ?
— Fără citiva care „s-au 

lipit" de noi, ca să învețe,
— Deci ați venit din 

București ?
— Nu. Pin Cernavodă, 

de la nucleară... Acolo ve
nisem de la Giurgiu. La 
Giurgiu de la Oltenița...

— Și aici ce faceți ?
— Noi lucrăm întotdeau

na... pe sus. La înălțime. 
Că Sîntem puțin și casca
dori. Acuma n-avem acolo, 
pe sus, de lucru. Dar cind 
om avea, ysă ne vedeți.

— Cu rămînerea în urmă 
ce faceți ?

— Dacă ar depinde de 
noi, am sălta-o și pe aia...

Printre oamenii 
unui oraș-șantier

cazarea lor (hotelurile din 
Călărași, noi, ' spațioase, 
moderne, sânt arhipline, 
normal pentru un oraș ca 
pn vulcan în .plină erupție). 
Principala construcție de 
care se ocupă antrepriza 
este laminorul de profile 
mijlocii (mai are de con
struit distileria de gudroa- 
ne de la cocserie, fabrica 
de produse lactate, abato
rul de păsări și altele).

— Am preluat de la o 
altă antrepriză laminorul. 
Obiectiv întârziat. Și in-o 
să putem recupera.

— Cauza ?
— Era, cum am spus 

deja, ihtirziat. Apoi linsa 
forței de muncă. Din 1 100 
avem doar 680. Dar hai să 
spunem că am face minuni 
de organizare si randament, 
că am recupera, ceva tot 
n-o să putem face : tabla 
cutată de la Tecuci. Cu ea 
trebuie să acoperim hala 
laminorului, în lungime de 
un kilometru și cincizeci 
de metri. Și n-o avem. Și 
nu se pot desface și 
monta utilajele. Un lami
nor nu se poate monta sub 
cerul liber. Am pregătit to
tul pentru montarea tablei 
la sol și pentru ridicarea, 
prin liftare, a respective
lor părți de acoperiș. Cum 
avem tabla, pornim. în 
două luni e gata.

— Totuși, ce faceți acum?
— Lucrăm fundații, mon

tăm confecții metalice...
în șantier. Plouă bicisnic, 

noroiul a crescut enorm de 
ieri până azi. în pădurea 
de coloane si siluete meta
lice distingem ușor LPM- 
ul (laminor profile mijlo
cii) : coloane ferme, nesfir- 
șita țesătură metalică ele 
mari dimensiuni e vopsită 
altfel decit celelalte...

— Tot ce e al nostru e... 
albastru— glumește tinărul 
director.

Primul întîlnlt în cale. In 
marginea unei mari incin
te de subsol...

— Cum vă numiți ? Ce 
funcție aveți ?

Să vină tabla cutată...
Fusese pauza de masă, 

în șiruri lungi se întorc 
teti de Ja cantină, spațiul 
marelui viitor laminor s-a 
umplut de... pelerine al
bastre care, lucind în ploa
ie, se mișcă cu grabă. în
cepe o nouă repriză de 
muncă.

★

Se stă și bine. La An
trepriza căi comunicații 
Călărași (din M.T.Tc.), cu 
o teribilă întindere terito
rială : de la metroul bucu- 
reștean. trecând pe la șan
tierele din Mihăilești și 
pină aici, la construcția ca
nalului Boccea — port. Du
năre-Boroea. a .portului mi
neralier (practic terminat) 
si la 'construcția noii gări 
din Călărași (superbă, ad
mirabil finisată). La toate 
capitolele — la Zi. Așa ne 
spițne directorul, ing. Con
stantin Trapiel.

Dar șantier, la Călărași, 
e și... Călărașiul propriu- 
zis, fostul Sat Lichirești, 
ulterioara urbe, actualul 
municipiu în curs de ma
sivă renaștere.

Gheorghe Dragomir. pri
marul :

— Sigur că aici a existat 
un oraș. Se prea poate ca 
el să fi fost, in vremurile 
mai vechț, suficient de mare 
și de arătos. Dar pentru 
viata care se dezvoltă acum 
aici, pentru nevoia de con
fort, de frumos, de elevație 
a populației din actualul 
timp, orașul vechi ar fi ră
mas o haină strimtă și po
nosită. Ce construim ; fa
cem aproape totul din nou, 
la alte dimensiuni și într-o 
altă- structură si înfățișare. 
Cartierul nou, Mircea Vodă 
— îi mai spunem si „al 
siderurgiștilor". dar ce nu 
e pentru siderurgiști in 
aoest oraș nou ? — crește 
mereu, cresc mereu și alte 
cartiere. Mergeți sâ vedeți 
str. București, str. Republi
cii. vedeți centrul care se 
naște acum. Si. dacă aveți

(Urmare din pag. I)‘
pole și a hidrocentralei Călărași — 
Silistra va avea, in mod limpede, o 
mare insemnătate pentru economiile 
naționale ale celor două țări, pentru 
întărirea prieteniei dintre popoarele 
noastre.

înțelegerile convenite vor duce, de 
asemenea, la lărgirea și îmbogățirea 
relațiilor in domeniile culturii, știin
ței, invățămintului, ca și in alte do
menii importante pentru adincirea 
prieteniei româno-bulgare.

Totodată, avîndu-se în vedere în
semnătatea raporturilor politice pen
tru dezvoltarea generală a prieteniei 
și colaborării româno-bulgare, in ca
drul dialogului s-a realizat înțelege
rea de a se acționa în vederea în
tăririi și de acum înainte a legătu
rilor dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist Bulgar, a 
extinderii contactelor și schimburilor 
de experiență dintre cele două parti
de, ca și intțe parlamente, guverne, 
organizațiile de masă și obștești, 
ceea ce, desigur, va contribui la și 
mai buna cunoaștere și apropiere 
reciprocă.

Convorbirile la ni,vel înalt au pri
lejuit, totodată, un rodnic schimb de 
păreri asupra problemelor stringente 
ale vieții internaționale. In condi
țiile persistenței pe plan mondial a 
unei situații complexe și grave, s-a 
subliniat necesitatea de a se aborda 
într-un mod nou problemele păcii și 
războiului, pornind de la realitatea 
de neocolit că o conflagrație nuclea
ră este de neconceput, deoarece ar 
duce la distrugerea civilizației, a 
Vieții insăși pe Pămînt. în această 
lumină, oprirea cursei înarmărilor, 
în primul rînd a înarmărilor nuclea
re. trecerea la acțiuni de dezarmare, 
înlăturarea primejdiei de război și 
asigurarea unei păci trainice consti
tuie problema fundamentală a «po
cii noastre. Reafirmind cu tărie acest 
adevăr și pronunțindu-se cu toată 
hotărîreâ pentru eliminarea totală 
și definitivă a armelor nucleare. 
România și Bulgaria și-au reînnoit 
sprijinul față de propunerile U.R.S.S.

termene de oomparatie. 
comparați. Ar trebui să 
vedeți oe am făcut si fa
cem -pentru rețeaua de apă. 
pentru canalizare, rețeaua 
stradală, să vedeți spitalul, 
noua gară, noul parc... Cu- 
vîntul nou. la Călărași, va 
deveni adjectiv pentru' tot 
și pentru toate...

★

Călărași— km zero. Cen
trul „centrului" este, dună 
aprecierile localnicilor, clă
direa consiliului municipal. 
De la ferestrele ei îndrep
tam obiectivul aparatului 
de fotografiat către cel mai 
tinăr și cel mai cochet (tot 
după părerea gazdelor) bloc 
dat recent în folosință chiar 
'Peste drum de... km zero : 
blocul ..Arcadia". Spatiile 
comerciale de la parter și 
mezanin au pereții în în
tregime din sticlă, imense 
vitrine, coboară cu 4-«-5 
metri sub cota străzii, cu 
mari peluze dc flori...

— Este cel mai... pină 
va fi gata blocul „Flo
ra" — ne spune mai
stru! Marin Vlad, șeful 
formației de lucru de la 
noul bloc-turn înălțat, 
deocamdată, pină la etajul 
șase, peste drum de cele 5 
niveluri ale „Arcadiei", dar 
care va urca pină la etajul 
8. ca o inspirată replică pe 
verticală dată, prin suplețe 
și înălțime, vecinului as
cuns in trepte de flori. 
„După 30 de ani de șantie- 
rat, «Flora» este un exa
men pentru mine, dacă nu 
mai mult" — continuă mai
strul.

— Dar acum 30 de ani ?, 
îl zgindârim.

— Vedeți căsuța aceea 
dintre clădirile de lingă 
parc ? Este primul bloc 
la care am lucrat aici 
in 1957. Are nici mai 
mult, nici mai puțin de- 
etț... șase apartamente : 
trei la parter și trei la eta
jul unu și atât. Al doilea 
este oel din stingă, de lin
gă lioeul economic. Aoela 
ca o cutie. Are 48 de apar
tamente. Pe vremea aceea 
fala Călărașiului. De atunci 
au urmat altele și altele. 
Am lucrat și la noul 6pital 
județean, azi cu peste 900 
de paturi, la școala nr. 2, 
la ansamblul din Mircea 
Vodă și acum ne-am mutat 
îp centru. Poate de aici ar 
fi trebuit să începem»,

★

Sună telefonul în biroul 
primului vicepreședinte al 
consiliului popular muni
cipal, Decu Orâșanu. El 
răspunde, ascultă, notează:

— Cind, azi ? Cite ? Șap
te sau șașe? O sută șapte...

Si către noi :
— Cei de la construcțiile 

de locuințe au raportat 
«cum că s-a încheiat azi 
predarea a 107 apartamente 
noi pentru combinatul si
derurgic... Se adaugă altor 
citeva sute, terminate mai 
în vară... Totuși, avem 
mari rămîneri în’ urmă. 
Fată de plan... N-avem 
destui constructori...

— Zece mii e o cifră...
— Puțin. Am avea nevoie 

de încă cel puțin 5 000...
Călărași, un araș-șantier, 

se află într-o creștere pen
tru care, dacă toată popu
lația de aoum douăzeci de 
ani ar lucra la construcții, 
tuț nu ar fi de ajuns. Sînt 
azi constructori puțini ? E 
o realitate.

Totuși, deficitul acesta e 
semnul unui uriaș cîștig. 

privind lichidarea acestora, in mai 
multe etape, pipă la sflrșitul seco
lului. Așa cum au arătat cei doi 
conducători, un pas important in 
această direcție, un eveniment de o 
însemnătate istorică l-ar constitui 
încheierea unui acord, cu privirg la 
eliminarea rachetelor cu rază medie 
de acțiune și a celor operativ-tae- 
tice din Europa și de pe alte conti
nente, înțelegerea recentă dintre 
U.R.S.S. și S.U.A. de a se încheia 
un asemenea acord creînd o situație 
nouă, salutată cu satisfacție de 
România, ca și de Bulgaria. S-a ex
primat și de data aceasta convin
gerea că încheierea unui asemenea 
document va deschide calea unor noi 
înțelegeri — privind reducerea cu 50 
la sută a armamentelor strategice 
ofensive, ca și adoptarea altor mă
suri pe linia dezarmării, a întăririi 
încrederii, destinderii și colaborării 
in Europa și întreaga lume. Cu ace
eași satisfacție a fost saliitată în
țelegerea de a se trece la negocieri 
pentru încetarea experiențelor nu
cleare, subliniindu-se cerjrița de ase 
face totul pentru încheierea unui 
acord in, acest sens, pentru a se pune 
capăt oricăror activități de perfec
ționare a armamentelor nucleare. 
Desigur, așa cum s-a subliniat in 
cadrul convorbirilor, este, totodată, 
necesar să se acționeze in vederea 
reducerii armelor convenționale și a 
cheltuielilor militare, cele două 
țări relevînd necesitatea de a se 
angaja ciț mai grabnic convorbiri 
în acest sens, în cadrul procesului 
general european.

Examinîpd deșfășurarea reuniunii 
general-europene de la Viena, s-a 
relevat cerința de a se elabora un 
document final cuprinzător și echi
librat. care, prin măsurile stabilite, 
să contribuie la promovarea dezar
mării. a încrederii și colaborării in
tre țările europene, in toate dome
niile.

în mod firesc, cei doi conducători 
au acordat o ațepțle deosebită dez
voltării relațiilor de colaborare bi și 
multilaterale dintre țările din Pe
ninsula Balcanică, întăririi legături
lor de bună vecinătate dintre ele. 
Este o convingere tot mai larg îm
părtășită că transformarea acestei 
regiuni într-o zonă a 'înțelegerii, 
colaborării și păcii, fără arme nu
cleare și chimice, fără baze militare 
străine ar constitui o contribuție 
concretă la edificarea unei securi
tăți reale in Europa. în vederea exa-
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Ilustrată de la Băile Felix

MUREȘ : Sporește 
zestrea urbanistică

Lucrătorii Trustului antrepriză 
generală de construcții-montaj Mu
reș au înscris un nou fapt de mun
că în cronica întrecerii socialiste, 
ca urmare a organizării judicioase 
a mpneii pe fiecare șantier, utili
zării pe scară largă a unor mate
riale de construcții locale. Ei au 
predat „la cheie" cel de al 1 802- 
lea apartament din planul pe acest 
an, mai mult cu 50 de apartamente 
față de graficele la zi. Cele mai 
multe blocuri au fost construite în 
municipiile Tîrgu Mureș și Sighi
șoara, în orașele Reghin, Tirnă- 
veni, Luduș și Sovâta, în prezent, 
constructorii mureșeni depun efor
turi susținute pentru. finalizarea 
înainte de termen a tuturor celor 
875 apartamente, care au mai ră
mas din planul pe acest an, majo
ritatea aflîndu-se în stadii avansa
te de execuție. Este de remarcat 
că, în ultimii ani, numai in muni
cipiul Tîrgu Mureș au fost înălțate 
peste 50 000 apartamente, pe harta 
orașului apărînd modernele cartie
re „1848". „Tudor Vladimirescu", 
„Aleea Carpați", „7 Noiembrie" și 
altele., iar în .prezent se află în 
construcție noul cartier „Unirii", 
care va întregi peisajul arhitecto
nic al frumosului oraș de pe Mu
reș. Totodată, în scopul economi
sirii energiei și combustibilului, o 
bună parte din apartamentele date 
in folosință au drept sursă de în
călzire și de asigurare a apei calde 
menajere agenți’ termici secundari 
recuperați de la instalațiile indus
triale, îndeosebi de la combinatul 
„Azomureș" din localitate. (Gheor
ghe Giurgiu). 

minerii căilor și mijloacelor îndrep
tate spre realizarea acestui obipetiv. 
o mare insemnătate ar avea reali
zarea unei intilniri la pivei înalt a 
țărilor balcanice, România și Bulga
ria exprimindu-și din nou sprijinul 
pentru organizarea unei asemenea 
conferință-Dialogul la nivel înalt a pus in 
evidență, totodată, imperativul solu
ționării pe calea tratativelor a tu
turor problemelor litigioase dintre 
state, a eliminării forței și a ame-. 
nințării cu forța din relațiile inter
naționale, impunîndu-se, in mod 
deosebit, să se acționeze pentru in
staurarea unei păci trainice și juste 
în Orientul Mijlociu, Ca' și pentru 
încetarea conflictului dintre Iran și 
Irak pe baza rezoluției O.N.U.

Cerința conjugării eforturilor în 
vederea lichidării subdezvoltării, so
luționării echitabile a problemei da
toriei externe a țărilor in curs de 
dezvoltare și făuririi noii ordini eco
nomice internaționale ; rolul impor
tant al țărilor nealiniate in soluțio
narea problemelor internaționale im
portante ; reafirmarea sprijinului 
fată de O.N.U. și cerința creșterii 
prestigiului organizației mondiale, a 
rolului ei in menținerea păcii : re
afirmarea hotăririi P.C.R. și a P.C.B. 
de a acționa pentru întărirea cola
borării și unității partidelor comu
niste și muncitorești, dc a dezvolta 
conlucrarea cu partidele socialiste și 
social-democrate, eu alte partide de
mocratice și mișcări de eliberare 
națională, cu forțe progresiste și 
antiimperialiste de pretutindeni în 
vederea întăririi luptei pentru dezar
mare, pentru o lume mai bună și 
mai dreaptă — au constituit alte pro
bleme majore asupra Cărora s-a 
ajuns Ia concluzii comune in ca
drul dialogului la nivel înalt.

Salutînd cu satisfacție bilanțul bo
gat al , vizitei oficiale de priete
nie efectuate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, in Bulga
ria, opinia publică din țara noastră 
nutrește convingerea că rezultatele 
acesteia vor constitui un nou și im
portant moment în dezvoltarea prie
teniei între cele două partide, țări și 
popoare vecine, atit în opera de edi
ficare a socialismului, cit și pe plan 
international, constituind, totodată, o 
importantă contribuție la promo
varea înțelegerii, conlucrării și păcii 
în Balcani, în Europa și in întreaga 
lume.

Azi, Ia
Etapa a 8-a a campionatului divi

ziei A. Programul meciurilor este 
următorul : A.S.A. Tg. Mureș — 
Universitatea Cluj-Napoca ; Vic
toria București — Rapid Bucu
rești ; S. C. Bacău — Dinamo 
București ; Flacăra Moreni — Cor-

••4 și la polo
în sferturile de finală ale „Cupei 

campionilor europeni", poloiștii de 
la Dinamo București susțin partida 
tur cu echipa poloneză Stylon Gor-

BOX: Mîine, gala inaugurală 
a campionatelor naționale și ale „Daciadei"
Miine, de la ora 18, in frumosul 

Palat al sporturilor și culturii din 
Capitală va avea loc deschiderea 
oficială a finalelor campionatelor 
naționale și ale „Daciadei", urmată 
de gala inaugurală:

Meciurile pe care le vor susține 
cei 96 de finaliști vor fi conduse de 
cei mai buni și mai experimentați 
arbitri-judecători, printre care Ga
briel Danciu, Petre Epureanu, Vic
tor Șehiopu. Mihaj Volculescu. Ma
rin Zamfirescu, Gheorghe Chivăr, 
Jenei Vancea. Desfășurarea gene
rală a partidelor competiției a fost 
dată în grija cunoscutului arbitru 
A.I.B.A. Constantin Kiriac, pre
ședintele colegiului central de arbi
traj, care a primit răspunderea de 
delegat general. Deci, atenție la păs
trarea tuturor regulilor și normelor 
de concurs, ca și de conduită, din 
partea antrenorilor și sportivilor. 
Precizăm, de asemenea, că desem
narea arbitrilor de ring și a arbitri* * 
lor-judecători se va efectua prin 
tragere la sorți, lingă ring, înaintea 
fiecărei intilniri, de delegatul gene-

o Moromeții : VICTORIA (16 28 79) — 
9 ; 12 ; ÎS : 19, GLORIA (47 46 75) —
9 : 12.15 ; 16. 19. FLAMURA (85 77 12)
— 9 : 12 : 16 : ij.
• Vine el, fratele meu — 9; 11; 13; 
io. Pe malul sting al Dunării albastre
— 17.15 ; 19,30 ; TIMPURI NOI :
(15 61 10)..
• Anotimpul iubirii — 17,30 ; 19.15,

GIMNASTICĂ: Se

Stimulați de trofeele campionate
lor mondiale (Rotterdam, 19—25 oc
tombrie) și de posibilitatea ca. prin 
intermediul clasamentelor acestei 
competiții, să obțină calificarea pen
tru turneul olimpic 1988, aproape 200 
de gimnaști și peste 200 de gimnas
te. printre care cei șase reprezen
tanți și cele șase reprezentante ale 
României, vor da apropiatelor în
treceri o strălucire Bpecială. Fată de 
precedentele informații prezentate 
de ziarul nostru, să precizăm că, in 
privința gimnasticii ritmice, califi
carea olimpică s-a și produs la re
centele campionate mondiale de spe
cialitate de la Varna, reprezentan
tele noastre Butaru și Stoenescu ob- 
tinind această calificare (gimnastica 
ritmică este înscrisă ca probă apar
te în programul turneului olimpic).

Cum sînt împăitite echipele și cum 
vor concura ele la Rotterdam ? Cele 
32 de echipe reprezentative com
plete. plus alte trei formate din par
ticipante individuale, au fost distri
buite, prin tragere la sorti. în nouă 
serii ale concursului feminin, fiecare 
serie fiind compusă din cite patru 
echipe (numai prima serie cuprinde 
trei formații). Formația României, 
în frunte cu Daniela Silivaș, campi
oană absolută a Europei în 1987. va 
concura în seria a VIII-a, alături de 
echipele R.F.G., Greciei și Israelu

Maiestății Sale JUAN CARLOS I
Regele Spaniei

MADRID

Cu prilejul aniversării Zilei naționale a Spaniei, Îmi este deosebit de 
plăcut să vă adresez, in numele poporului român și al meu personal, cele 
mai cordiale felicitări. împreună cu sincere urări de fericire personală, de 
prosperitate și pace pentru poporul spaniol prieten.

Exprim convingerea că relațiile de prietenie șl colaborare dintre țările 
noastre se vor dezvolta în continuare, în folosul celor două popoare, al 
cauzei păcii, securității și înțelegerii în Europa și în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Poporul spaniol marchează la 12 
octombrie „Ziua Hispanității1* — 
sărbătoarea sa națională.

Prin trecutul său istoric plin de 
strălucire, ca și prin marea galerie 
de creatori în cimpul științei, lite
raturii și artei. Spania s-a impus 
in concertul popoarelor ca țară cu 
un aport însemnat la progresul și 
civilizația lumii. în zilele noastre, 
acest aport cuprinde tot mai mult 
sfera tehnico-industrială. Spania 
avind un nivel apropiat de statele 
cele mai avansate din punct de 
vedere economic.

Anul acesta, aniversarea zilei na
ționale are Joc intr-un moment de 
vie activitate politico-economică, 
deopotrivă sub unghiul eforturilor 
pentru consolidarea proceselor po
zitive din viața publică internă, 
cit și în ce privește raporturile in
ternaționale.

Se știe că, de peste un deceniu, 
evoluțiile de pe scena politică spa
niolă au fost marcate de orienta
rea spre instituirea unor structuri 
democratice, trecjndu-se cu bine 
peste rezistenta cercurilor conser
vatoare sau militare de dreapta și 
a grupărilor extremiste. în același 
timp, politica externă spaniolă a 
fost marcată, în acești ani, de pro
movarea unui curs al păcii, cola
borării și înțelegerii, acordîndu-se 
o atenție prioritară înfăptuirii 
securității și cooperării pe conti
nentul european. în acest cadru. 
Spania susține necesitatea stăvilirii 
cursei Înarmărilor, îndeosebi în 
Europa, pronunțindu-se pentru re
ducerea activităților militare, in

ACTOALfllTATEA SIPOBmVĂ
fotbal...

vinul Hunedoara p Sportul stu
dențesc București — Oțelul Galați ; 
F.C.M. Brașov — F.C. Olt ; F.C. Ar
geș Pitești — Steaua București : Pe
trolul Ploiești — Politehnica Timi
șoara ; Universitatea Craiova — 
C.S.M. Suceava. Toate meciurile în
cep la ora 15.

zow. Meciul are loc azi, la bazinul 
Dinamo din Capitală, cu începere 
de la ora 11. Arbitri : Koos (Unga
ria) — Ukansu (Turcia).

ral, asistat de un membru al cole
giului central.

Sint unele categorii de greutate la 
care se întrevăd mari favoriți în 
privința cuceririi titlurilor de cam
pioni naționali și ai „Daciadei". 
Astfel se petrec lucrurile cu Marian 
Gindac — Steaua (cat. 48 kg), 
Adrian Amzăr — Dinamo (51), Da
niel Măeran — Steaua (60), Ștefan 
Drișcu — Farul (67), Rudei Obreja 
— Dinamo (71), Petre Bornescu — 
Mecanică fină (91), dar, firește, 
„calculele de pe hîrtie" pot fi anu
late, prin priceperea și combativita
tea contracandidaților. Foarte dispu
tate vor fi centurile tricolore la ca
tegoriile 54 kg, 57 kg, 63,5 kg, 75 kg, 
81 kg și plus 91 kg, in cadrul cărora 
vor evolua sportivi bine apreciați de 
public, cum sînt Morea și Guzganu: 
Daniel Dumitrescu, Tudoriu, Talpoș 
și Panaite ; Stan, Țircomnicu, Ml- 
hăilă și Gogol ; Vasile Florian și 
Mihai Valentin ; Senciuc, Neagu și 
Petrescu ; Pirjol, Golumbeanu, 
Paisz, revenit in boxul de perfor
manță.

apropie campionatele 
mondiale

lui. în seria a IX-a, adică ultima, 
figurează formațiile U.R.S.S. și 
R.D.G., alături de cele ale Italiei și 
Belgiei. Spre deosebire de campio
natele europene, cele mondiale au 
în plus concursul pe echipe și cu
prind ca primă fază exercițiile im
puse. Echipa României va începe 
concursul pe echipe, exerciții impu
se — prin proba la paralele. Echipa 
masculină a României face parte 
din grupa a IlI-a împreună cu for
mațiile Braziliei. Angliei. Norvegiei 
si Taipe ; ea va începe concursul pe 
echipe, exerciții obligatorii, cu pro
ba de cal cu minere. Precizăm că 
tragerea la sorți este valabilă numai 
la exercițiile impuse pe echipe ; 
după încheierea acestora, la exerci
țiile liber alese pe echipe se va con
cura pe baza clasamentelor de la 
„impuse", cele mai bune formații 
fiind plasate în ultima serie.

Ce fel de noutăți prezintă aceste 
campionate mondiale ? Programul 
fiecărei zile de concurs se împarte 
în două : jumătate de zi pentru fete 
și jumătate pentru băieți. Apoi, nu 
se mai admit contestații. In sfirșit, 
brigăzile de arbitraj au acum șase 
membri (plus un asistent tehnic) și 
sînt conduse de un șef de brigadă, 
ales dintre membrii comitetelor teh
nice (masculine sau feminine) ale 
F.I.G. 

clusiv restrângerea bazelor milita
re străine de pe teritoriul său.

Poporul român urmărește cu in
teres evoluțiile politice și econo
mice care au loc in Spania, nu
trind sentimente de caldă simpa
tie față de poporul spaniol, față de 
aspirațiile sale de progres pe ca
lea democrației și bunăstării. Ra
porturile de prietenie și colaborare 
statornicite între cele două țări, fa
vorizate de afinitățile de limbă și 
cultură, au cunoscut evoluții pozi
tive în vremea din urmă. Legătu
rile de colaborare în domeniile e- 
conomic, tehnico-științific și cul
tural au avut o evoluție ascenden
tă, concomitent România și Spania 
conlucrind fructuos pe plan inter
național pentru promovarea unui 
climat de încredere, bună vecină
tate și înțelegere între țările lumii, 
îndeosebi între cele europene.

Contribuții de cea mai mare în
semnătate la extinderea pe multi
ple planuri a relațiilor dintre cele 
două țări au adus convorbirile ro- 
mâno-spaniole la nivel înalt, cu 
prilejul vizitei oficiale efectuate in 
Spapia, în 1979, de președintele 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, și al vi
zitei întreprinse în 1985 în țara 
noastră de regele Juan Carlos I, 
împreună cu regina Sofia.

înțelegerile convenite cu aceste 
prilejuri, documentele semnate au 
deschis noi orizonturi raporturilor 
româno-spaniole, in interesul am
belor țări, al cauzei păcii. înțele
gerii și securității în Europa și în 
întreaga lume.

SALONUL NAȚIONAL 
DE MODELISM

Sala de expoziții a Casei Centrale 
a Armatei a găzduit cel de-al cincilea 
Salon national de modelism orga
nizat de Federația română de mo
delism în colaborare cu Secția 
P.T.A.P. — Sport din cadrul C.C. al 
U.T.C. în expoziție au fost reunite 
aero. navo. auto si rachetomodele — 
precum și modele feroviare prove
nind din toată țara, de la peste 50 
de asociații sportive cu secții spe
cializate. Cu această ocazie s-au des
fășurat ș? campionatele naționale de 
modelism machete, precum și con
cursul national dotat cu „Cupa 
U.T.C." la toate ramurile modelismu- 
lui, Evenimentul s-a bucurat de o 
atenție deosebită — mareînd, în 
fapt, marele interes suscitat de 
sporturile tehnico-aplicative — la 
expoziție, precum și la întrecerile 
amintite fiind prezent un numeros 
public, în special tineret.

Secretarul F.R.M., Mihal Zanciu, 
ne-a informat că lucrările prezentate 
în cadrul Salonului național de mo
delism au evidențiat profesiona
lismul ridicat, marea pasiune a con
structorilor lor, pionieri, elevi, stu- 
denți, oameni ai muncii de diferite 
profesii și de diferite vîrste (prac
tic, de toate vîrstele — de la 11 ani 
la 75 de ani). Este o demonstrație a 
faptului că modelismul, sport cu un 
puternie ■ caracter tehnico-aplicativ, 
stimulează activitatea de creație, 
este complex și foarte accesibil. 
Din totalul de 411 exponate, cele mai 
multe au fost navomodelele (171) și 
aeromodelele (140). în urma aprecife- 
rii făcute la stand de către arbitri 
și jurii de specialitate, prin perfec
țiunea construcțiilor s-au evidențiat 
machetele reprezentîndu-i pe spor
tivii de la cluburile de știință și 
tehnică pentru tineret Brașov și 
Rîmnicu Vîlcea, C.S.T.A. Suceava și 
București, asociațiile sportive „Aero
nautica" și „Semănătoarea" din 
București, Institutul de marină Con
stanta, Voința Timișoara, Voința 
Sibiu, Știința Pucioasa, Metalul 
Tîrgoviște. Fulgerul Giurgiu etc,

AUTOMOBILISM :

„MARELE PREMIU 
AL BUCUREȘTIULUI"

Amatorilor de automobilism le 
oferim o informație care constituie, 
totodată, și... o invitație. La sfîrși- 
tul săptămînii viitoare (simbătâ. 17, 
și duminică. 18 octombrie), pe un 
traseu special amenajat in cartierul 
Balta Albă (la baza sportivă „Spar- 
tac" — str. Liviu Rebreanu nr. 4—8) 
se va desfășura, sub genericul „Da
ciadei", „Marele premiu al Bucureș- 
tiului". cea de-a IV-a si ultima etapă 
a campionatului național de auto- 
cros. Directorul de concurs. Otto 
Holzmann. ne-a comunicat că în
scrierile pentru „Marele premiu al 
Bucureștiului" se fac oină marți 
13 octombrie, la clubul de automobi
lism și karting al municipiului Bucu
rești (care. împreună cu asociația 
sportivă „Unirea tricolor", asigură 
organizarea competiției).

★
„Raliul Banatului" — ultima etapă 

a campionatului diviziei B de raliuri 
— va avea loc. în organizarea clu
bului județean de automobilism si 
karting Timiș. în zilele de 12—14 no
iembrie a.c. |

Rubrică de
Valeriu MIRONESCU 
Ion DUMITRII!

cinema 
Medalion John Wayne — 9,45 : lt.30 ; 
13,30 ; 15.30 : STUDIO (59 53 15).
• Colierul de turcoaze : BUZESTI 
(50 43 58) — 15; 17; 19.
O Secretul lui Bachus : COTROCENI 
(49 48 48) — 15 ; 17.15 ; 19,30.
• Trandafirul galben : POPULAR 
(35 15 17) - 15 : 17 : 19.
• Nea Mărln, miliardar : COSMOS 
(27 54 95) — 9 ; 11 ; 13 ; 15,15 ; 17.30 ; 
19.45.
• Pădurea de fag! ; MUNCA (21 50 97) 
— 19.
• A doua variantă : PROGRESUL 
(23 94 10) — 15 t lf ; 19.

• Mari regizori, mari actori : SCALA 
in 03 72) — 9 : 11.15 : 15.30 : 18 : 20,15.

i Program special pentru copii și 
tineret : DOINA (16 35 38) — 9 : 11 ; 
13 ; 15 ; 17 ; 19.
• Pădurea de mesteceni : UNION 
(13 49 04) — 9 : 11,15 ; 13,30 ț 15,45 ;
18 ; 20.
• Răscoala din Timolt : VIITORUL 
(10 67 40) — 15 ; 17,15 ; 19,30.
• Song Song nu renunță : MIORIȚA 
15.45; 18; 20
• Jandarmul și Jandarmerițele ; PA
TRIA (11 86 25) — 10.

• lartă-mă t DRUMUL SĂRII 
(3128 13) — 15; 17; 19, MIORIȚA
(14 27 14) — 9 ; 11,15 : 13.30.

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala ma
re) Gaițe)e — 10 ; Ioneștii — 18 ; 
(sala Amfiteatru) : Arheologia dra
gostei — 10 ; Un anotimp fără nume

— 18 ; (sala Atelier) : Fata din
Andros — 10 ; Act venețian — 18.
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, sala Studio) : „Literatura chi
tarei". Bogdan Mihăilescu. Colabo
rează : Nicolae Epureanu — chitară, 
Vasile Cărămidă — vioară — 10,30.
• Opera Română (13 18 57) : Motanul 
încălțat — 11 ; Anotimpurile, Tristan 
și Isolda. Simfonia clasică — 18.
• Teatrul de operetă (13 63 48. bd. 
,N. Bălcescu nr. 2) : Povestea soldățe
lului de plumb — 10,30 ; Secretul lui 
Marco Polo — 18,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 

(sala Grădina Icoanei, 11 95 44) : 
Cîntec despre mine Însumi — 10,30 ; 
Dimineață pierdută — 18.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Mitică Po
pescu — 10,30 : Diavolul și bunul 
Dumnezeu — 18,30.
® Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Ana-Lia — 11 ; Romanță tirzie — 19.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Măseaua de minte — 10 ; Avea două 
pistoale cu ochi albi șl negri — 19.
• Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03, 
sala Magheru) : Bis șl pllns — 18 ; 
(sala Studio' : Idioata — 18,30.
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 

14 72 34) : Să nu-ți faci prăvălie cu 
scară — 10 ; Visul unei nopți de iarnă 
— 19 ; (sala GluleȘtl, 18 04 85) : Cursa 
de Viena — 18.
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Mi se pare că 
mă-nsor — 19.
O Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Pistruiatul — 10,30.
• Circul București (10 41 95) : „A sosit 
circul t“ — 10 ; 15.30 : 19.
• Teatrul „Țăndărică" — (15 23 77. 
sala Victoria) : Boroboață — 11 : 
(sala Cosmonauților, 11 12 04) ; Trei 
iezi cucuieți — 11,30.
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ONU-

încheierea dezbaterilor de politică generală
AGENȚIILE DE PRESă]

„Argumente viabile in favoarea progresului, 
păcii și cooperării între națiuni"

ARTICOL PUBLICAT DE REVISTA INDIANĂ „FAIR IDEA44

NAȚIUNILE UNITE 10 (Ager
pres). — Gh. Cercelescu transmite : 
La sediul din New York al Națiu
nilor Unite au luat sfîrșit dezbate
rile în plen ale celei de-a 42-a se
siuni a Adunării Generale. Timp de 
trei săptămini, in plenara Adunării 
Generale au luat cuvîntul 152 de 
conducători de delegații, printre care 
șefi de stat și de guvern și un 
mare număr de miniștri de externe, 
care au prezentat pe larg pozițiile 
de principiu și propunerile guverne

lor lor vizînd soluționarea marilor 
probleme ale lumii contemporane.

Făcînd un bilanț al dezbaterilor 
generale, președintele actualei se
siuni a Adunării Generale, Peter 
Florin, a declarat — în cadrul unui 
interviu — că acestea au reflectat, 
înainte de toate, existența unei 
largi preocupări pentru întărirea 
rolului O.N.U. ca instrument indis
pensabil al dialogului șl înțelegerii 
reciproce și au confirmat necesitatea 
ca în lume să prevaleze rațiunea și 
realismul.

TRANSMIT

Pentru transformarea Oceanului indian 
într-o zonă a păcii

Declarațiile secretarului general al C.C. al P.C.U.S.

DECLARAȚIE. Comisia extraor-1 
j dinară supremă pentru reconciliere 
I națională din Afganistan a dat pu- 1 
blicitâții o declarație in care de- 

Inunță atentatul săvîrșit, la 8 oc- I 
tombrie. de elemente contrarevolu- I 
ționare îri centrul capitalei, la Ka- 

Ibul, in urma căruia au murit 271 
de persoane, au fost rănite alte 35 | 
și au fost distruse 29 de magazine1 
și un bloc de locuințe. Declarația i 

I reafirmă hotărîrea poporului afgan i 
de a acționa pentru înfăptuirea I 
principiilor de reconciliere națlo- 

| nală — relatează agenția T.A.S.S.
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Sub titlul „PREȘEDINTELE ROMÂNIEI - ARGUMENTE VIA
BILE ÎN FAVOAREA PROGRESULUI, PĂCII Șl COOPERĂRII 
INTRE NAȚIUNI", revista indiană de politică internațională „Fair 
Idea" a publicat un amplu articol dedicat poziției tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind necesitatea realizării dezarmării, asigurarea 
dreptului fundamental al popoarelor la viață, la pace.

Este subliniată, de asemenea, poziția României, a președintelui țării 
față de celelalte mari probleme ale omenirii, cum sînt necesitatea instau
rării noii ordini economice internaționale, a eliminării subdezvoltării șl 
decalajelor economice, a eradicării politicii de forță și respectării drep
tului popoarelor de a se dezvolta de sine stătător, potrivit propriilor as
pirații.

dezvoltării, scoțind in evidență le
gătura dintre dezvoltare și dezar
mare — arată în continuare ar- 
ti colul.

Toate aceste eforturi și acțiuni 
ale politicii externe românești, ale 
președintelui -Nicolae Ceaușescu, 
desfășurate în ultimele peste două 
decenii, exprimă voința României 
de a contribui la instaurarea unei 
ordini economice internaționale 
mai bune și mai drepte, a unor 
relații interstatale în concordanță 
cu principiile Cartei O.N.U.11

Se arată apoi că președintele 
României a subliniat întotdeauna

...Personalitate proeminentă a lu
mii contemporane. președintele 
României, Nicolae Ceaușescu, des
fășoară o activitate teoretică de 
amplu conținut și profunzime, le
gată de problemele dezvoltării so
ciale și economice -a României, fi
ind și inițiatorul unor soluții realis
te pentru problemele politice ale 
vieții internaționale11, se arată in 
articol. în continuare, se subliniază: 
„Considerind că politica internă 
și externă reprezintă un proces 
dialectic și unitar, președintele 
Nicolae Ceaușescu subliniază per
manent că dezvoltarea țării sale, 
precum și, progresul social al în
tregii omeniri, însăși menținerea 
vieții pe Pămint sint condiționate 
de realizarea unei păci trainice și 
a unui climat de cooperare, cu 
participarea activă a tuturor sta
telor, mari sau mici, dezvoltate sau 
în curs de dezvoltare, socialiste sau 
capitaliste la soluționarea proble
melor. îmbinînd cuvintele cu fap
tele. România, sub conducerea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, este 
prezentă în toate marile dezbateri 
și acțiuni ce privesc pacea și in
dependența popoarelor, progresul 
omenirii.

Președintele României subliniază 
importanța specială a încrederii și 
cooperării multilaterale între toate 
statele, indiferent de sistemul lor 
social, a bazării acestor relații pe 
principiile deplinei egalități în 
drepturi, respectării independenței 
și suveranității naționale, neames
tecului in treburile interne și avan
tajului reciproc, renunțării la po
litica de forță sau amenințare cu 
forța. Respectînd aceste principii, 
România duce o politică de amplă 
deschidere și dialog, materializată 
în dezvoltarea relațiilor de coope
rare și prietenie cu *10316  țările lu
mii, in spiritul coexistenței paș
nice.

Apărarea păcii și realizarea 
dezarmării — continuă „Fair Idea11 
— reprezintă un obiectiv primor
dial al intregii politici externe ro
mânești. Președintele 
Nicolae Ceaușescu subliniază în 
permanență necesitatea încetării 
cursei înarmărilor, a trecerii la 
dezarmare, în primul rînd la dezar
marea nucleară, aceasta fiind, po
trivit opiniei sale, problema funda
mentală a lumii contemporane. 
Măsurile propuse de România au 
în vedere încetarea producerii și 
experimentării, precum și a ampla
sării de noi arme nucleare, elimi-

narea celor existente și scoaterea 
in afara legii a armamentului nu
clear.

Pronunțindu-se activ pentru re
ducerea și eliminarea armelor nu
cleare, România subliniază, de a- 
semenea, necesitatea intensificării

că dezarmarea și destinderea sînt 
probleme vitale, ce preocupă în
treaga omenire, și care nu pot fi 
lăsate numai in seama marilor 
puteri, că țările mici și mijlocii 
trebuie să-și aducă propriile con
tribuții in aceste domenii, deoarece

Romanian President- 
Viable arguments in the 
favour of progress, peace 

and co-operation among nations
Aust
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eforturilor pentru reducerea arma
mentelor convenționale și a efecti
velor, înghețarea cheltuielilor mi
litare, retragerea trupelor și des
ființarea bazelor militare de pe 
teritorii străine, pentru crearea de 
zone libere de arme nucleare și 
chimice11.

„Subliniind că adîncirea decala
jelor conduce la agravarea rela
țiilor internaționale, președintele 
României consideră că stabilitatea 
economică, securitatea internațio
nală și pacea nu pot fi realizate 
fără soluționarea problemei sub-

ele sint afectate în cea mal mare 
măsură de cursa înarmărilor.

România — se subliniază — este 
țara care — la inițiativa președin
telui ei — a luat decizia de a re
duce unilateral cu 5 la sută armai- 
mentele, efectivele și cheltuielile 
militare, o decizie validată de re
ferendumul național din 23 noiem
brie 1986.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a atras permanent atenția asupra 
pericolului escaladării cursei înar
mărilor nucleare, al confruntării 
nucleare, în special în Europa,

confruntare ce ar putea duce la un 
război mondial distrugător. în 
același timp, șeful statului român 
subliniază că sporirea continuă a 
arsenalelor militare înghite fon
duri uriașe, care ar putea fi mai 
bine folosite pentru progresul tu
turor popoarelor. El este, de ase
menea, profund preocupat de si
tuația grea a țărilor în curs de 
dezvoltare, care ar putea fi solu
ționată numai cu o parte din fon
durile economisite din reducerea 
bugetelor militare și încetarea 
cursei înarmărilor.

„Fără îndoială, activitatea ne
obosită a președintelui 
Nicolae Ceaușescu în favoarea pă
cii, împotriva teroarei și șantaju
lui nuclear a dat s un nou impuls 
conștiinței antirăzboinice a po
poarelor11 — se relevă in articol. 
Prin vocea prestigioasă a președin
telui ei, România și-a adus o mare 
contribute la abordarea problemei 
dezarmării. Prin vocea președin
telui ei, România atrage atenția 
asupra necesități unei abordări 
complexe a problemelor dezarmă
rii, în cadrul unui program care 
va avea în vedere — în afara 
dezarmării nucleare — armamen
tele convenționale, o r'ducere 
substanț’a’ă a armamentelor, tru
pelor si bugetelor militare, astfel 
îneît pînă în anul 2000 să se 
a’ungă la o reducere cu cel puț’n 
50 la sută a acestora, eliminarea 
tuturor tipurilor de arme.

Revista „Fair Idea11 continuă : 
„Ca țară europeană. România con
tribuie activ la realizarea unui 
climat de pace și securitate in 
Europa, propunînd o serie de mă
suri pentru sporirea încrederii si 
garantarea păcii, cum ar fi o con
ferință pentru dezarmare con
vențională in Europa, o conferință 
internaț’onală pentru demilitari
zarea spațiului cosmic șl folosirea 
sa numai în scopuri pașnice 
ș.a.m.d. ?n același timp, România 
consideră necesar ca toate flotele 
din Mediterana si Oceanul Indici 
să fie retrase, să se renunțe la 
exerciți’le și manevrele militare 
în apele internaț'onale și să fie 
adoptate măsuri de protecție a 
șecurităț'i internaț'ona’e și inde
pendenței tuturor statele.

Datorită activității și iniț'ative- 
lor sale curajoase pentru asigura
rea dreptului fundament?' ?’ po
poarelor la viață, președinte’e 
Nicolae Ceaușescu s-a 'maus în 
conștiința opiniei publice inter
naț'onale nu numai ca o persona
litate proeminentă ca-e s -n asu
mat responsabi’itatșa nentru cauza 
păcii, dar și cn un mare om de s*?t  
care, prin gîndirea si acțiunile 
sa’e. servește cu devotament in
terese’e dezvoltării libere a po- 
poare’or".

„Iată de ce — se arată în înche
ierea amplului articol — eforturi’e 
active ale României pentru mobi
lizarea opiniei publice, a maselor 
largi populare, a tuturor forțelor 
iubitoare de pace în lupta lor pen
tru dezarmare și pace se bucură 
de o amplă audiență internațio
nală11.

(Agerpres)

MOSCOVA 10 (Agerpres). — Răs- 
punzind apelului unui grup de per
sonalități ale vieții politice și obștești 
din India în sprijinul transformării 
Oceanului Indian intr-o zonă a păcii, 
Mihail Gorbaciov. secretar generai 
al C.C. al P.C.U.S., relevă că O.N.U. 
și comunitatea internațională trebuie 
să acționeze cu hotărîre pentru con
vocarea unei conferințe internaționa
le privind Oceanul Indian — trans
mite agenția T.A.S.S. Uniunea So
vietică se pronunță pentru reducerea

activității maritime _militare a state
lor riverane, pentru'eliberarea Ocea
nului Indian de escadrele militare 
străine — arată M. Gorbaciov. Din 
punctul nostru de vedere nu există 
nici un fel de obstacole în calea re
luării dialogului constructiv cu 
S.U.A. în această problemă. Sîntem 
gata, de asemenea, pentru consultări 
cu alte state riverane care au baze 
militare navale în regiune — subli
niază secretarul general al C.C. al 
P.C.U.S.

SARBATOAREA ZIARULUI 
„AKAHATA". In localitatea Chofu, 
de lingă Tokio, a inceput sărbă
toarea ziarului „Akahata", organ al 
Partidului Comunist din Japonia. Cu 
prilejul acestei tradiționale sărbă
tori vor fi organizate numeroase 
reuniuni politice, culturale și spor
tive.

SARBATOAREA ZIARULUI „LE 
DRAPEAU ROUGE". La complexul 
expozițional din orașul La Louvie- 
re s-a deschis tradiționala sărbă
toare a cotidianului „Le Drapeau 
Rouge", organ central de presă al 
P.C. din Belgia.

Situația din zona Golfului
NAȚIUNILE UNITE 10 (Agerpres). 

— Secretarul general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, și-a expri
mat îngrijorarea cu privire la evo
luția situației din zona Golfului. Cu 
prilejul unei conferințe de presă, un 
p’urtător de cuvînt al secretarului 
general al O.N.U. a declarat, în 
legătură cu recentele incidente între 
elicoptere americane și nave iranie
ne, că Javier Perez de Cuellar a 
subliniat necesitatea aplicării în 
practică, în toate componentele ei, a 
rezoluției 598 ă Consiliului de Secu
ritate, care prevede încetarea războ
iului dintre Iran și Irak și cere tutu
ror statelor să se. abțină de la orice 
acțiune menită să ducă la escala
darea conflictului,

TEHERAN 10 (Agerpres). — Po
trivit agenției I.R.N.A.. ministrul de 
externe iranian, Aii Akbar Velayati, 
a adresat un mesaj secretarului 
general al O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar, în care a avertizat că Iranul 
nu va tolera violarea ’ drepturilor 
sale în propriul teritoriu și în apele 
internaționale. Republica Islamică 
Iran își rezervă dreptul de a se 
apăra singură și a contracara „pro
vocările Statelor Unite, care inten
ționează să-i violeze suveranitatea". 
Precizînd că astfel de acțiuni sint 
împotriva normelor internaționale, 
documentul arată că Iranul se vede 
obligat să avertizeze pe secretarul 
general al O.N.U. și Consiliul de 
Securitate asupra consecințelor aces

tei provocări a forțelor americane, 
care au venit în zonă prejudiclind 
drepturile națiunilor din regiune.

WASHINGTON 10 (Agerpres). — 
Administrația americană a avertizat 
Iranul că „va suporta consecințele11 
imixtiunii sale în „activitatea nor
mală a forțelor americane în apele si 
spațiul aerian internațional din Golf“ 
— a declarat purtătorul de cuvînt al 
Departamentului de stat. Charles 
Redman, citat de Buletinul de știri 
al Casei Albe. „Orice atac împotriva 
unui obiectiv american va atrage 
după sine legitima apărare11. Purtă
torul de cuvînt american a adăugat 
că S.U.A. au inceput pregătirile in 
vederea repatrierii cit mai grabnice, 
prin intermediul Crucii Roșii, a ma
rinarilor. iranieni salvați după 
scufundarea ce'o*-  t-e’ vedete iranie
ne de către fortele S.U.A.

KHARTUM 10 (Agerpres). — In 
capitala Sudanului s-a deschis Con
gresul popular interarab pentru în
cetarea războiului dintre Iran și 
Irak, informează agenția T.A.S.S. La 
lucrările congresului iau parte re
prezentanți ai vieții politice și so
ciale. ai mișcărilor de eliberare na
țională. bameni de stat, scriitori, 
oameni de știință și juriști din ma
joritatea statelor arabe. Acest forum 
a fost organizat din inițiativa unor 
asoc’ații neguvernamentale ce mili
tează pentru încetarea războiului 
dintre Iran și Irak și de Federația 
juriștilor arabi.

CONFERINȚA. La Blackpool s-au 
încheiat lucrările conferinței anu
ale a Partidului Conservator din 
Marea Brltanie. de guvernămint. 
In discursul rostit cu acest prllei. 
premierul Margaret Thatcher a sa
lutat acordul de principiu sovieto- 
american în problema rachetelor 
cu rază medie de acțiune și ope- 
rativ-tactice. dar a susținut ideea 
păstrării unei forte nucleare pro
prii a Marii Britanii.

ȘOMAJ. Rata șomajului continuă 
să se mențină ridicată în țările 
membre ale C.E.E. Potrivit statis
ticilor publicate la Bruxelles de 
Comisia Pieței Comune, rumăml 
șomerilor înregistrați oficial în ță
ri’» membre a fost. în medie, în 
ult’mele 12 luni, de 15.7 milloa~e. 
Rata șomajului a scăzut ușor î? 
Marea Britanic și Portugalia, dara 
crescut în Spania, Italia și Franța. 
Aproximativ 36 la sută 
rul total al șomerilor 
sub 25 de ani.

din numă- 
sint tineri

sfîrșit con-LA MADRID au luat
| vorbirii): dintre reprezentanții gu
vernului și cei ai mișcării i-sur- 

Igente din Guatemala consacrate 
dega’ării unei soluții politice la 

I conflictul intern. După cum notea
ză agenția I.P.S., întîjnirea nu a 
dus la obținerea unor progrese no
tabile în această problemă, dar a 

I demonstrat dispoziția părților de a 
I menține deschise porțile dialogului.

ORIENTUL MIJLOCIU

„Dialog rodnic, în spiritul unor tradiționale 
relații prietenești"

Ziare și agenții de presă din diferite țări ale lumii subliniază semni
ficația convorbirilor dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu și tovarășul Todor Jivkov, prilejuite de vizita oficială de prie
tenie in R.P. Bulgaria a înalților oaspeți români, relevind că ele sînt 
menite să confere noi dimensiuni relațiilor tradiționale dintre cele două 
țări și popoare, înscriind, totodată, o contribuție de seamă la cauza ge
nerală a socialismului și păcii.

Sub titluri ca „Republica Popu
lară Bulgaria — Republica Socia
listă România, contribuție la cauza 
socialismului și a păcii", „Aport 
fructuos", „O intensă dezvoltare a 
relațiilor", „Acțiune comună utilă" 
și „Pe același drum", presa cen
trală bulgară a publicat ample re
latări, însoțite de fotografii, despre 
momentele care au marcat ultima 
zi a vizitei înalților soli ai po
porului român în Bulgaria — mi
tingul prieteniei româno-bulgare și 
cuvîntările rostite in acest cadru 
de conducătorii de partid și de stat 
ai celor două țări, ceremonia ple
cării din Sofia, precum și textul 
comunicatului comun.

„RABOTNICESKO DELO", orga
nul C.C. al P.C.B., subliniază că 
noua intîlnire dintre conducătorii 
de partid și de stat ai R. P. Bulga
ria și Republicii Socialiste Româ
nia s-a încheiat cu rezultate care 
evidențiază, și de această dată, 
aportul hotărîtor al dialogului la 
cel mai înalt nivel pentru dezvol
tarea generală a relațiilor dintre 
partidele, țările și popoarele român 
și bulgar.

Așa cum a reieșit și la mitingul 
impresionant al prieteniei bulgaro- 
române, prietenfe cu vechi tradiții 
istorice, evidențiază ziarul, promo
torii colaborării multilaterale din
tre cele două țări sint conducă
torii noștri de partid și de stat. Se 
poate constata cu satisfacție — se 
arată în continuare — că relațiile 
bilaterale se întăresc și se dezvoltă 
in toate domeniile — politic, eco
nomic, cultural și pe alte planuri, 
că se realizează cu succes progra
mul de lungă durată de colaborare 
economică și tehnico-științifică pînă 
in anul 2000. in interesul comun al 
celor două țări.

Se subliniază că, prin rezultatele

sale, vizita reprezintă începutul 
unei noi etape în dezvoltarea rela
țiilor dintre cele două țări.

„NARODNA MLADEJ" publică 
un articol în care se arată : în bo
gata istorie a prieteniei bulgaro- 
române a fost înscrisă o nouă pa
gină importantă. întilnirile tradi
ționale, prietenești, și convorbirile 
dintre conducătorii de partid și de

de lichidare a rachetelor cu rază 
medie și mai mică de acțiune. 
„Pravda11 arată, de asemenea, că a 
fost evidențiată necesitatea trans
formării Peninsulei Balcanice în- 
tr-o zonă liberă de arme nucleare 
și chimice,- într-o regiune a păcii 
și bunei vecinătăți.

„România și Bulgaria se pronunță 
pentru crearea în Balcani a unei 
zone fără arme atomice și chimi
ce11 — scrie ziarul „NEUES 
DEUTSCHLAND11, din R.D. Ger
mană. Cotidianul pune în evidență 
faptul că cele două țări vor con
tinua să acționeze și în viitor pen
tru dezvoltarea colaborării în Bal
cani, pentru pace și relații de bună 
vecinătate.

Ecouri la noua întîlnire la nivel înalt 
româno-bulgară

stat ai celor două țări au dat și de 
această dată un puternic impuls 
dezvoltării și diversificării relați
ilor dintre ele. S-a încheiat un 
nou și fructuos dialog, menit să 
confere noi dimensiuni colaborării 
multilaterale bulgaro-române, in 
interesul celor două țări, al cauzei 
păcii în Balcani și în întreaga 
lume.

Ziarul „ZEMEDELS.KO ZNAME" 
evidențiază, la rîndul său, că opi
nia publică bulgară salută cu sa
tisfacție rezultatele rodnice ale 
dialogului la nivel înalt. Ca întot
deauna, aceste rezultate vor da un 
nou și puternic impuls colaborării 
multilaterale dintre cele două țări, 
în interesul popoarelor lor, al cau
zei generale a păcii și socialismu
lui.

Ziarul sovietic „PRAVDA" 
relevă că în cuvîntările rostite 
la mitingul prieteniei româno- 
bulgare de Ia Sofia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Todor Jivkov au salutat reali
zarea înțelegerii de principiu 
dintre U.R..S.S. și S.U.A. cu 
privire la încheierea unui acord

în relatarea sa, agenția A.D.N. 
di.i R.D. Germană pune, de aseme
nea, in lumină sublinierea făcută 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Todor Jivkov cu privire 
la faptul că România și Bulgaria 
vor acționa în continuare pentru 
dezvoltarea colaborării in Balcani, 
pentru transformarea acestei re
giuni într-o zonă a păcii și bunei 
vecinătăți, o zonă liberă de armele 
nucleare și chimice.

Se subliniază, de asemenea, că 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Todor Jivkov au dat o 
înaltă apreciere relațiilor dintre ță
rile lor, relevind că acestea contri
buie la consolidarea păcii și cola
borării în Balcani și în lume.

Președintele Nicolae Ceaușescu — 
evidențiază agenția CHINA NOUA, 
relatînd despre toastul rostit la 
dineul oficial oferit in onoarea sa, 
— a declarat că problema funda
mentală a epocii contemporane este 
oprirea cursei înarmărilor și înlă
turarea totală a armelor nucleare.

în comunicatul comun publicat la 
încheierea vizitei oficiale de priete
nie a președintelui României în

R.P. Bulgaria — subliniază agenția 
— conducătorii celor două țări au 
căzut de acord asupra extinderii 
cooperării în producție, în dome
niul tehnico-științific și al relații
lor comerciale.

Dezvoltarea dinamică, pe baza 
interesului reciproc, a relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre 
România și Bulgaria, faptul că a- 
ceasta îmbunătățește condițiile pen
tru creșterea continuă a efi
cienței raporturilor bilaterale este 
reflectată și de ziarul ceho
slovac „RUDE PRAVO".

Ziarul polonez „TRYBUNA 
LUDU11 evidențiază, din conținutul 
comunicatului comun dat publici
tății cu prilejul încheierii convor
birilor, ideea că actuala situație 
internațională impune o nouă con
cepție, o nouă abordare a proble
melor păcii și războiului din partea 
tuturor țărilor.

La încheierea convorbirilor de la 
Sofia, președinții Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov și-au reafirmat 
sprijinul față de inițiativa comună 
privind transformarea Balcanilor 
într-o zonă fără baze străine, fără 
arme nucleare și chimice, sublinia
ză agenția iugoslavă TANIUG. Se 
evidențiază, de asemenea, că cei 
doi conducători s-au pronunțat in 
favoarea înțelegerii de principiu 
sovieto-americane asupra elimină
rii rachetelor nucleare cu rază 
medie și’ mai scurtă de acțiune.

Ziarul grec „RIZOSPASTIS11 evi
dențiază, la rîndul său, că obiectul 
convorbirilor l-au constituit dez
voltarea cooperării economice și 
tehnico-știlnțifice dintre cele două 
țări, posibilitățile de extindere a 
relațiilor de colaborare pe termen 
lung, precum și alte probleme de 
interes comun. Este relevată, 
de asemenea, importanța deosebită 
acordată de cei doi șefi de stat 
realizării securității generale, a 
securității în Balcani.

Agenția austriacă A.P.A., agen
ția spaniolă EFE și agenția ku- 
weitiană KUNA au informat, de 
asemenea, despre desfășurarea 
convorbirilor româno-bulgare Ia 
nivel înalt. (Agerpres)

BEIRUT 10 (Agerpres). — Avioa
ne militare israeliene au efectuat 
simbătă un bombardament asupra 
localității Yanta. din valea Bekaa — 
informează agențiile M.E.N. și I.N.A. 
Primele știri ale corespondenți’or 
locali nu precizau dacă raidul israe- 
lian a făcut victime.

Potrivit surselor oficiale din Bei
rut. in urma detonării explozivului 
ascuns intr-un automobil :n orașul- 
port Tripo’i d n nordul țării, trei 
persoane au fost ucise, iar alte cî- 
teva rănite.

în sudul Libanului, la est de ora
șul Saida, au fost semnalate noi 
ciocniri între milițiile Amal si lup
tători palestinieni. Au fost folosite 
artileria, rachete si arme automate, 
incidentele impiedicînd punerea in 
aplicare a unui acord, de încetare a 
focului și soluționare a divergențe
lor dintre cele două părți, relevă 
agenția KUNA.

în așa-numita „zonă de securita
te11, instituită ilegal de trupele de 
ocupație ale Israelului, luptătorii din 
rezistența libaneză au inițiat noi 
operațiuni.

AMMAN 10 (Agerpres). — Regele 
Hussein al Iordaniei a deschis la 
Amman sesiunea parlamentului ior
danian. Referindu-se la programul 
politic al guvernului, el a precizat 
că problema - palestiniană rămine 
punctul central al acțiunilor politice 
către care este orientată atenția 
conducerii iordaniene, informează a- 
genția KUNA. Suveranul hașemit a 
relevat că guvernul iordanian va 
continua să-și mobilizeze eforturile 
pentru convocarea unei conferințe 
internaționale în problema Orientu
lui Mijlociu.

GENEVA 10 (Agerpres). — De'e- 
gațiile egipteană și israeliană de 
juriști urmează să se reunească, 
luni, la Geneva, în cadrul unei noi 
etape a procedurilor de arbitraj in
ternațional în problema enclavei 
Taba din Golful Aqaba — informea
ză agenția KUNA.

niate s-a întrunit la sediul din 
New York al. O.N.U. în prima sa 
ședință după conferința la nivel inalt 
de la Harare și reuniunea ministe
rială de la Phenian a țărilor neali
niate. ‘n cadrul ședinței, prezidată 
de ministrul de externe Zimbabwean, 
Witness Mangwende, o serie de vor
bitori au subliniat necesitatea con
vocării cît mai curînd posibil a unei 
conferințe internaționale în proble
ma Orientului Mijlociu, propunere 
sprijinită de marea majoritate a 
statelor lumii.

APEL. Alianța „Stingă Unită" 
din Chile — din care face parte și 
partidul comunist — a lansat un 
apel poDulatiei să participe, în zi
lele de 24 și 25 octombrie, la o nouă 
..Zi pentru democrație". într-o de
clarație făcută cu acest prilej 
Osiei Nunez, purtător de cuvînt a’ 
Partidului Comunist din Chile, s-a 
pronunțat pentru mobilizarea ma
sivă a poporului în direcția orga
nizării unor alegeri cu adevărat li
bere și democratice în Chile,

DECES. Agenția T.A.S.S. trans- 
Imite că, la 9 octombrie, ’a Moșcovr 

a încetat din viată Muhamm.?.-' 
Farhad, secretar general al Comi- 

Ltetului Central al Partidului Cernu 
nist din Bangladesh. J

Solidaritate cu lupta populației sud-africane 
pentru drepturi și libertăți democratice!

NAȚIUNILE UNITE 10 (Agerpres). 
— Comitetul pentru problemele 
Orientului Mijlociu al țărilor neali-

salvador: Inițiativă 
in vederea încetării focului

SAN SALVADOR 10 (Agerpres). —
Forțele insurgente din Salvador și 
guvernul salvadorian au creat o co
misie mixtă însărcinată cu examina
rea posibilităților de ajungere la o 
încetare a focului în țară, în confor
mitate cu acordul de pace regional 
subscris la reuniunea la nivel înalt 
centroamericană „Esquipolas 11“ — 
informează agenția A.D.N. Președin
tele Frontului Democratic Revoluțio
nar (F.D.R.), Guillermo Ungo, și 
șeful statului salvadorian. Jose Na
poleon Duarte, au anunțat numele 

* delegațllor Frontului Farabundo
Marti pentru Eliberare Națională 
(F.M.L.N.), ai Frontului Democratic 
Revoluționar și ai guvernului, care 
vor activa în această comisie. Crea
rea comisiei, care urmează să facă 
propuneri concrete pînă la 4.noiem
brie privind Încetarea focului, a fost 
convenită în cursul recentului dialog 
dintre reprezentanții forțelor in
surgente și guvern.

în fiecare an, la 11 octombrie, 
opinia publică progresistă din în
treaga lume marchează „Ziua soli
darității internaționale cu deținuții 
politici din Africa de Sud". Insti
tuită printr-o hotărîre a Adunării 
Generale a O.N.U., din toamna 
anului 1976, această manifestare 
constituie un nou prilej pentru po
poarele lumii de a-și ridica glasul 
in apărarea victimelor represiuni
lor rasiste și a cere eliberarea ne- 
întîrziată a patrioților sud-africani 
aruncați în închisori, anularea mă
surilor excepționale care guvernea
ză viața politico-socială a R.S.A. 
Așa cum se știe, regimul minoritar 
de la Pretoria a transformat de 
multă vreme regiunea de sud a 
Africii într-o imensă temniță, unde 
orice impotrivire fată de inumana 
politică de apartheid este crunt re
primată. De peste 20 de an’ zac in 
soațele gratiilor remarcab’lii con
ducători al Congresului Național 
African (A.N.C.), Nelson Mandela. 
Walter Sisulu și multi alți luptă
tori pentru drepturile populației de 
culoare, cărora li s-a adăugat, in 
ultima vreme, un număr impresio
nant de reprezentanți ai noilor ge
nerații. De la instaurarea „stării de 
urgență11 (12 iunie 1986), in R.S.A. 
au fost ucise, ca urmare a inter
vențiilor brutale ale poliției, peste 
500 de persoane, iar alte 30 000 au 
fost arestate, inclusiv numeroși 
eonii.

Recurgînd la aceste măsuri de 
forță, transformînd suburbiile ma
rilor orașe în adevărate zone sub 
ocupație militară, autoritățile ra
siste au sperat să reducă la tăcere 
populația majoritară, să stăvileas
că lupta antiapartheid. Dar planu
rile lor s-au dovedit zadarnice. 
R.S.A. continuă să fie un adevă
rat vulcan în fierbere ; demonstra
țiile, grevele, acțiunile de boicota
re a diferitelor sectoare economice 
se țin lanț. Ele au luat o și mai 
mare amploare după hotărîrea a- 
doptată la mijlocul verii de Pieter 
Botha de a prelungi cu încă un an 
„starea de urgență". în același 
timo, s-au amplificat și mai mult 
activn’le de solidaritate ale opi
niei public» mo"d’aie cu populația 
matorltară din R.S.A. si cu țările 
din „prima lin’e", victime ale acte
lor agresiv» al» Pretorie’. într-n 
declarație făcută la 7 octombrie. în 
curmi unei confer’nte de preaă or- 
«au’zate la sediul d’n Vorțr ai 
O.N.U.. președintei» Clrganiz.a+io> 
Unității Africane, șeful statului

zambian. Kenneth Kaunda. a ținut 
să atragă încă o dată atenția asupra 
situației grave din sudul continen
tului african. A sosiț timpul — a 
spus el — pentru reglementarea de 
urgență a problemelor din Africa 
australă. Aminarea ajungerii la o 
soluție se poate solda cu distrugeri 
inimaginabile și cu vărsări de 
singe. Kenneth Kaunda a cerut 
Consiliului de Securitate să pre
vadă sancțiuni cuprinzătoare și 
obligatorii împotrivă R.S.A.. ca sin
gurul mijloc pașnic aflat la inde- 
mîna comunității internaționale 
pentru a obliga regimul rasist sud- 
african să asculte de glasul ra
țiunii. Opinii asemănătoare au fost 
exprimate, în ultima vreme, de nu
meroase alte Personalități ale vieții 
politice mondiale, care au cerut 
totodată, ridicarea stării de urgen
tă, eliberarea deținuților politici, 
înfăptuirea unor reforme democra
tice menite să asigure egalitatea în 
drepturi a tuturor cetățeni'or țării, 
indiferent de culoarea pielii.

în lupta sa dîrză împotriva do
minației rasiste, pentru libertate și 
democrație, populația majoritară 
din Africa de Sud s-a bucurat în
totdeauna de solidaritatea militan
tă a României socialiste. Tara noas
tră nu numai că a condamnat și 
condamnă cu toată fermitatea poli
tica de apartheid și discriminare ' 
rasială, dar acordă sprijin activ, 
material și moral, luptei desfășu
rate de Congresul Național African, 
de alte mișcări de eliberare națio
nală pentru eradicarea rasismului, 
a ultimelor vestigii ale colonialis
mului. Această poziție consecventă 
și-a găsit expresie în numeroase 
documente ale partidului și statului 
nostru, în act’vitatea României la 
O.N.U. și în alte foruri internațio
nale, a fost reafirmată cu pri
lejul multiplelor întîlniri ale 
secretarului general al partidului, 
președintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. cu conducători 
ai mișcărilor de eliberare de pe 
continentul african, inclusiv cu 
Oliver Tambo, președintele A.N.C.

împreună cu forțele democratice 
și progres’ste de pretutind»ni, po
porul român fo’oseste nrileiul ofe
rit de „Ziua solidarității internațio
nale cu detinutii nolitlti din Afrirn 
de Sud" nentru a cere să s» pună 
canăt represiunilor rasist?, să f’e 
eliberați n»t—'o*ii  care zac in închi
sorile sud-africane.

• Nicolae N. LUPU


