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Tovarășul Nicolas Csaușescu,
împreună cu 

va efectua
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre

ședintele Republicii Socialiste 
România, împreună cu tovarășa

tovarășa Elena 
o vizită de stat

Elena Ceaușescu, va efectua, la 
invitația președintelui Republicii 
Turcia, Kenari Evren, o vizi

Ceaușescu, 
în Turcia

tă de stat în Turcia, în a 
doua jumătate a lunii octombrie 
1987.

ORDINE SI DISCIPLINA 
PE TOATE ȘANTIERELE

N AGRICULTURĂ

RECOLTAREA

r

i-

înaltă apreciere, deplină aprobare fată
de rezultatele vizitei oficiale de prietenie
întreprinse de tovarășul Nicolae Ceaușescu,
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu,

în R. P. Bulgaria
Telegrame adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu
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DE INVESTIȚII
Dintre problemele economice ma

jore analizate la recenta plenară a 
C.C. al P.C.R., un loc deosebit a fost 
rezervat, după cum se știe, exami
nării activității desfășurate in dome
niul investițiilor și stabilirii măsu
rilor impuse de înfăptuirea inte
grală. in bune condiții, a programu
lui de puneri în funcțiune din acest 
an. Criticînd sever serioasele rămî- 
neri in urmă 3in acest important 
sector, in cuvintarea rostită cu acest 
prilej, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a subliniat cu claritate necesitatea 
aplicării de măsuri hotărite pentru 
ca lipsurile grave manifestate in ac
tivitatea factorilor care participă la 
procesul de realizare a investițiilor 
să fie neîntîrziat și definitiv înlătu
rate. Ceea ce presupune ca. în pe
rioada rămasă pină la sfîrșitul anu
lui. titularii și beneficiarii de inves
tiții, constructorii și montorii pe 
șantiere, muncitorii din întreprin
derile furnizoare de utilaje tehnolo
gice și producătoare de materiale de 
construcții să-și concentreze la ma
ximum eforturile, să acționeze cu 
hotărîre și energie în vederea recu
perării rapide a restanțelor și înca
drării cu punctualitate riguroasă în 
graficele de lucrări — condiții esen
țiale pentru finâlizareă ' și "introdu
cerea neintirziată in circuitul pro
ductiv a tuturor noilor obiective și 
capacități planificate.

Cerință cu atit mai stringentă, cu 
cit uri număr de unități importante, 
care trebuiau să asigure materialele 
și produsele pentru alte sectoare de 
activitate, nu au fost puse încă în 
funcțiune ; la alte obiective noi — 
din sectorul energetic, industria chi
mică și petrochimică, metalurgie, in
dustria coristrucțiilor de mașini, in
dustria reciclării — se înregistrează 

față de 
să deta- 
la neres- 
punere în

mari rămîneri în urmă 
plan. Nu ne propunem 
liem cauzele care au dus 
pectarea unor termene de 
funcțiune. Dar nu putem trece cu 
vederea peste faptul că în balanța 
nerealizărilor au cîntărit greu lip
surile serioase existente în pregăti- 

^rea unor investiții, iar pe parcursul

laexecuției lucrărilor, nerezolvarea 
timp a problemelor aflate în suspen
sie și, implicit, neîndeplinirea de 
către unii din factorii cu răspunderi 
în acest domeniu a obligațiilor ce le 
revin. Așa cum nu pot fi omise nici 
întîrzierile cu care au fost și _ 
nuă să fie livrate o serie de utilaje 
tehnologice de bază și nici 
scăzut 
întreg

Așa 
ral al . 
a neajunsurilor de acest gen și în
deplinirea prevederilor planului de 
investiții din acest an impun, in pri
mul rind. reconsiderarea stilului și 
metodelor de lucru folosite in orga
nizarea, conducerea și desfășurarea 
activității din acest domeniu, întă
rirea spiritului de răspundere, a or
dinii și disciplinei la toate nivelurile. 
Sint imperios necesare, așadar, o 
profundă schimbare de optică asu
pra rolului și îndatoririlor ce revin 
tuturor celor ce poartă răspunderea 
organizării și conducerii activității 
de investiții, inițierea unor transfor
mări radicale in acest important do
meniu, de natură să permită pune
rea integrală in valoare a puterni
cului potențial uman și tehnic de 
care dispun colectivele de ’oameni: ai 
muncii de pe șantiere.

. Desigur, cuvîntul hoțăritpr in ac
tivitatea de pe ‘Șantiere îf'au acum 
constructorii și montorii. Dar efor
turile lor nu pot fi separate de acti
vitatea 
gajați 
organe 
ficare. 
ții și beneficiari, unități 
de utilaje tehnologice și ministerele 
lor coordonatoare. Întreprinderi pro
ducătoare de materiale de construc
ții. Nici un moment nu trebuie pier
dut din vedere faptul că fiecare din 
acești factori are un rol bine definit, 
sarcini precis stabilite în desfășura
rea lucrărilor și că orice verigă slă
bită în acest lanț de responsabilități 
poate compromite eforturile consa-—

conți-

ritmul 
un șirde lucru înregistrat pe

de șantiere.
cum a arătat secretarul 
partidului, lichidarea grabnică

gene-

depusă de ceilalți factori an
in realizarea investițiilor — 
centrale de sinteză și plani- 
ministere titulare de investi- 

furnizoare

(Continuare în pag. a Il-a)

încheiată grabnic, cu grijă maximă 
pentru evitarea pierderilor!

Una din lucrările 
tru oamenii muncii 
ră o constituie în această perioa
dă urgentarea la maximum a cu
lesului, astfel incit întreaga recol
tă de toamnă să fie strînsă și pusă 
la adăpost în cel mai scurt timp.

prioritare pen- 
din agricultu-

Deși ne aflăm aproape la jumăta
tea lunii octombrie, la cules a mai 
rămas de efectuat un mare volum 
de lucrări, lată 
tele înregistrate 
culturii în seara 
brie :

ce rezultă din da
la Ministerul Agri- 
zilei de 11 octom-

sută din su 
prafața cultivată. A mai rămas de strîns produc 
ția de pe 417 000 hectare.

PORUMBUL a fost cules de pe 79 la

SOIA a fost recoltată în proporție de 97 la sută din 
prevederi. Au mai rămas de recoltat 9 400 
hectare.

SFECLA DE ZAHĂR a fost strinsă de pe 55 la sută 
din suprafața cultivată. Mai sînt de recoltat 
112 800 hectare.

CARTOFII mai sînt de adunat de pe 3 750 hectare

Stadiul' lucrărilor, întîrziat pentru 
perioada în care ne aflăm, impu
ne ca pretutindeni să se acțione
ze cu toate forțele umane și cu 
toate mijloacele mecanice pentru a 
se intensifica mult ritmul recoltă
rii. La cartofi și soia recoltarea poa
te și trebuie încheiată în cel mult 
una-două zile. Forțe sporite trebuie 
concentrate însă la culesul porum
bului, unde este și cea mai se
rioasă rămînere în urmă. Pentru a- 
ceasta, organele și organizațiile de 
partid de la sate, consiliile popu
lare și conducerile unităților agrico
le trebuie să mobilizeze la mun
ca în cîmp pe toți locuitorii de la 
sate, pentru ca întreaga producție

să fie strînsă, transportată și de
pozitată în timp scurt și 
mai bune condiții.

Pericolul căderii brumei 
bilitatea înrăutățirii vremii 
să determine în toate unitățile a- 
gricole o puternică mobilizare de 
forțe și în grădini, vii și livezi, ast
fel îneît legumele, strugurii și fruc
tele să fie strînse și valorificate în 
totalitate. Pe tot parcursul recoltă
rii, oamenii muncii de pe ogoare 
trebuie să manifeste răspundere și 
exigență sporite pentru a inlătura 
și evita risipa, oricit de mică ar fi, 
pentru ca nimic din recoltă să nu 
se piardă.

in cele

și posi- 
trebuie

ALEGERILE DE DEPUTATI 
ÎN CONSILIILE POPULARE

La 15 noiembrie vor avea loc ale
gerile de deputați în consiliile popu
lare municipale, ale sectoarelor mu
nicipiului București, orășenești și 
comunale, eveniment cu semnificații 
deosebite în viața social-politică a 
țării, prilej de manifestare plenară 
a hotăririi tuturor cetățenilor țării 
de a transpune în viață, prin noi și 
remarcabile fapte de muncă, hotăn- 
rile Congresului al XIII-lea al 
partidului, orientările și indicațiile 
tovarășului Nicolae /Ceaușescu pri
vind accentuarea dezvoltării inten
sive a economiei naționale — teme
lia trainică a creșterii continue a 
calității vieții întregului popor.

Alegerile de deputați din acest an 
se desfășoară în .perioada premergă
toare Conferinței Naționale a parti
dului și a celei de-a 40-a aniversări 
a proclamării Republicii, ceea ce 
este de natură să determine mobili
zarea și mai puternică a tuturor for
țelor creatoare ale națiunii in ve
derea obținerii de rezultate'superi
oare in noua etapă pe care o par
curgem pe calea edificării societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
a înaintării României spre comu
nism.

După cum se știe, în procesul de 
adincire continuă a , democrației 
noastre socialiste, revoluționare, și 
ca urmare a aplicării consecvente a 
principiului autoconducerii în profil 
teritorial, consiliile populare, ca or
gane locale ale puterii de stat, au 
dobindit in ultimii ani atribuții noi, 
tot mai largi și mai importante, ele 
purtind răspunderea pentru activita
tea economică din industrie și agri
cultură. din investiții, ca și din toa
te celelalte sectoafe economico- 
sociale de pe raza lor de acțiune. 
Tocmai de aceea, așa cum a subli
niat secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. la re
centa plenară a C.C. al P.C.R.. ac
tuala campanie electorală trebuie să 
se desfășoare in strinsă legătură cil 
afirmarea și creșterea răspunderii 
organelor locale ale puterii de stat 
pentru dezvoltarea social-economică 
a țării, in centrul aotivității de pre
gătire a alegerilor urmînd să se afle 
îndeplinirea in cele mai bune con
diții a planului pe anul acesta și pe 
întregul cincinal, a programelor dc 
dezvoltare economico-socială din 
fiecare localitate.

După cum arată realitatea, 
unele consilii populare consideră 
că problemele planului ar ieși din 
sfera lor de preocupări, că acestea 
ar fi exclusiv de competența minis
terelor, a altor organe centrale, mo
tiv pentru care nu se implică in 
măsura posibilă și necesară in so
luționarea cu forțe proprii a acelor 
probleme ce se pot rezolva pe plan 
local — .deși s-ar putea face mai 
mult în această privință. Efectiv, 
analizind activitatea unor consilii 
populare, se creează impresia că a- 
cestea consideră că realizarea sar
cinilor de plan — din punct de ve
dere cantitativ și calitativ — nu le 
privește in mod direct, de parcă în
treprinderile din localitățile respecti
ve ar avea statut de „extrateritoriali- 
tate“. Chiar dacă, juridic, întreprin
derile respective sînt de subordonare 
republicană, consiliile populare au 
datoria să se preocupe și ele de pro
blemele bunei lor funcționări, de re
zolvarea unui șir de aspecte ce sînt de 
competența lor — de la probleme 
contractuale, de recrutare, pregătire 
și stabilizare a forței de muncă, de 
onorare ritmică a obligațiilor față 
de furnizori, sprijin tehnico-mate- 
rial de către întreprinderile locale, 
condiții de muncă și viață, pînă la 
rezolvarea problemelor sociale ale 
lucrătorilor din respectivele între
prinderi.

Toate aceste probleme" curente și 
de perspectivă ale dezvoltării eco
nomice, in strinsă legătură cu mă
surile pentru lichidarea neajunsuri
lor și rămînerilor în urmă care mai 
există, vor trebui să formeze obiec
tul dezbaterilor din adunările cetă
țenești ce se organizează în această 
perioadă, dezbateri ce se cer com
pletate de analize, în spirit critic și 
autocritic, privind realizările, ca și 
unele neimpliniri din sfera de pre
ocupări legate nemijlocit de activi
tatea consiliilor populare : dezvol
tarea micii industrii și a prestărilor 
de servicii, înfăptuirea programelor 
locale de sistematizare, onorarea li
vrărilor de produse agroalimentare 
la fondul de stat, colectarea mate
rialelor refolosibile din gospodăriile 
populației etc. Agenda dialogurilor 
electorale va fi întregită totodată de 
problemele aplicării în viață a prin
cipiilor autogospodăririi și auto- 
aprovizionării, ale autogestiunii și

autofinanțării unităților administra- 
tiv-teritoriale — ca pîrghii impor
tante pentru progresul fiecărei așe
zări, pentru valorificarea pe deplin 
a resurselor locale. Din consultarea 
activă, înalt responsabilă, cu cetățe
nii, asupra rezultatelor dobindite în 
legislatura care se încheie și asupra 
a ceea ce este de făcut în 
trebuie să se. cristalizeze 
de ordin practic, căi de 
soluții concrete, cit mai 
privind participarea maselor la dez
voltarea și mai buna gospodărire a 
tuturor zonelor și localităților țării. 
Altfel spus, dialogurile electorale să 
contureze programe de acțiune lim
pezi, mobilizatoare pentru viitoarele 
consilii populare.

Punînd in centrul atenției proble
mele dezvoltării ecpnomico-sociale 
a localităților, actuala campanie 
electorală va fi un prilej de adincire 
a democrației noastre socialiste, de 
strîngere a legăturii organelor lo
cale ale puterii de stat cu masele de 
oameni ai muncii. Este, de altfel, 
știut că legătura cu cetățenii consti
tuie legea de bază a funcționării 
consiliilor populare, așa cum parti
ciparea 
țiunile 
stituie 
meniu.

O primă 
campaniei 
depunerile 
cep chiar în aceste zile. însăși com
ponența candidaților în alegeri — 
oameni ai muncii propuși de oameni 
ai muncii — ilustrează elocvent 
esența democrației noastre socialis
te. Se cuvine adăugat, totodată, ca o 
dovadă a adîncirii procesului demo
cratic, faptul că la aceste alegeri în 
92 la sută din circumscripții vor fi 
depuse două sau mai multe candi
daturi. Candidații — din rindul că
rora urmează să fie aleși la 15 no
iembrie noii deputați in consiliile 
populare — vor fi propuși, așa cum 
sublinia recent secretarul general a) 
partidului la plenara C.C. al P.C.R., 
din rindul celor mai buni activiști, 
comuniști și fără de partid — în ca
drul organismelor Frontului Dcmo-

CUGIR : Ansambluri 
de locuințe

Prin darea in folosință în acest an 
a încă 150 apartamente se finalizea
ză, practic, lucrările de construcție 
a unui nou ansamblu de locuințe si
tuat în cel mai mare cartier al ora
șului Cugir. in imediata vecinătate 
a întreprinderii mecanice. In acest 
ansamblu urmează să fie date în fo
losință, la parterul blocurilor, noi 
unități comerciale și prestatoare de 
servicii cu o suprafață de 2 000 mp. 
In același timp au început lucrările 
la un nou ansamblu de blocuri si
tuat pe str. Ion Creangă. (Ștefan Di- 
nică).

continuare 
concluzii 

acțiune si 
eficiente,

efectivă a cetățenilor la ac- 
organizate de 
cheia reușitei

primării con- 
în orice do-

etapă in
electorale

de candidaturi, care în-

desfășurarea 
o constituie

Mihai IONESCU
(Continuare în pag. a IV-a)

\

Vorba aceasta veche și 
înțeleaptă — omul sfințeș
te locul — și-a găsit și iși 
găsește confirmarea ori de 
cite ori un om — un om 
bun, un om cinstit și plin 
de entuziasm, un om inteli
gent și competent — mun
cește cu abnegație în locul 
pe care îl ocupă, 
rent de domeniul in care 
activează, indiferent de 
funcție. Nicăieri însă nu 
e atît de acasă Ia ea aceas
tă confirmare cum e în a- 
gricultură, unde locul — 
adică pămîntul. pămintul 
pe care l-au muncit ai noș
tri din vechi-străvechi — 
intră direct in termenul de 
comparație. Fiindcă aceas
tă vorbă a fost izvodită de 
un țăran, de un om care a 
sfințit el insuși pămintul. 
sortindu-1 rodniciei, stro- 
pindu-1 cu sudoarea mun
cii. înțelesurile s-au adin
ei t și s-au extins pe urmă, 
cum s-a întimplat și cu 
alte vorbe străvechi, iar 
noi. astăzi, ni le amintim 
și le evocăm in această ul
timă formă, fără a stărui 
prea mult, din nefericire, 
asupra semnificațiilor pe 
care le conțin aceste vorbe, 
în care și prin cafe a fost 
condensată o mare înțelep
ciune, unele dințre zicerile 
noastre fiind adevărate lec
ții de comportament. Ce 
altceva e, de pildă, aceas
tă vorbă : să fii mare nu-i 
mirare, să fii om ii lucru 
mare !, decit un îndemn lă 
modestie, o adevărată 
tie de comportament, 
tie de o viață, nu de 
sau două, lecție pe 
unii dintre noi. toți cei ce 
se cred buricul pămintului.

indife-

lec- 
lec- 
o zi 
care

****
*
I
****

LA INVITAȚIAPREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU

președintele Consiliului Suprem al Republicii Sudan,
El Sayed Ahmed El Mirghani <

BUN VENIT PE PĂMINTUL ROMÂNIEI!
La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, El Sayed Ahmed 

El Mirghani, președintele Consiliului Suprem al Republicii Sudan, incepe, 
in țara noastră.

astăzi, o vizită oficială de prietenie

EI Sayed Ahmed El Mirghani s-a 
născut în anul 1941, în orașul Khar
tum Nord. După efectuarea studii
lor primare și secundare în orașul 
natal, urmează studiile superioare și 
de specializare în domeniul științe
lor economice la Londra.

In pefioada 1965—1986 a lucrat în 
sectorul economic, ocupind posturi de 
conducere in cadrul mai 
panii și întreprinderi.

El Sayed Ahmed El 
participă la activitatea 
acționînd în cadrul forțelor națio
nale ce militau pentru înscrierea 
țării pe călea progresului eco- 
nomh» și ntoțiaF. în -196T- a fost 
ales membru al Biroului Politic 
și al Comitetului Suprem al 
Partidului Unionist Democratic 
(P.U.D.), fiind însărcinat cu pro
blemele pentru tineret, studenți și 

, femei, iar ulterior — responsabil 
cu problemele arabe.

In mai 1986, Adunarea Consti
tuantă l-a ales pe El Sayed 
Ahmed EI Mirghani in funcția de 
președinte al Consiliului Suprem 
al Republicii Sudan.

In cei 31 de ani de la obținerea 
independenței, Sudanul a înregis
trat pași semnificativi pe calea li
chidării înapoierii moștenite din 
trecut, a valorificării, în propriul 
interes, a băgatelor sale resurse 
naturale, aflate ,pe teritoriul celei 
mai întinse țări din Africa : 
2 500 000 kmp.

Principala ramură a economiei 
este agricultura, în care lucrează 
aproximativ 70 la sută din popu
lația activă a țării. Au fost ex
tinse suprafețele cultivabile, au 
fost construite mai multe baraje 
și s-a creat o rețea de canale de 
irigație. Totodată, au fost puse ba
zele unei industrii proprii, pe harta 
economică a țării apărind obiective 
importante,' cum ar fi marele com
plex textil din Khartum, menit să 
contribuie la valorificarea bumbacu
lui. importantă bogăție a țării.

în economia națională, sectorul de 
stat include pămîntul și bogățiile 
subsolului, cea mai mare parte a 
infrastructurilor și importante sec
toare din industrie, comerț și fi
nanțe.

Obiectivele prioritare ale procesu
lui de reconstrucție economică a Su
danului, aflat in curs de desfășura-

multor corn- ,

Mirghani 
politică,

re, sînt dezvoltarea agriculturii, prin 
extinderea suprafețelor irigate, di
versificarea culturilor și ameliorarea 
raselor de animale, rentabilizarea în
treprinderilor industriale existente.

Țară afro-arabă, nealiniată și 
membră a Organizației Unității A- 
fricane și a Organizației Națiunilor 
Unite, Sudanul promovează relații de 
colaborare cu țările Africii. în ge
neral cu țările în curs de dezvolta-

...

re, cu toate statele lumii, indiferent 
de orinduirea lor social-politică. Su
danul se pronunță pentru respecta
rea principiilor nealinierii și relevă 
neutralitatea sa față de alianțele și 
pactele militare, acționînd, totodată, 
pentru apărarea principiului suvera
nității naționale, pentru nerecurge- 
rea la forță în relațiile dintre state 
și rezolvarea pe cale politică, prin 
tratative, a tuturor conflictelor, pen
tru asigurarea unui climat de pace 
și securitate internațională.

Animat de sentimente de .
• dă prietenie și solidaritate față de 

toate popoarele Africii, îri general

profun-

față de statele care au obținut de 
curînd independența, poporul român 
urmărește cu interes și simpatie e- 
forturile Sudanului pentru înscrierea 
sa pe calea progresului economic și 
social.

încă de la stabilirea relațiilor di
plomatice, la 17 ianuarie 1956, țara 
noastră a pus la baza raporturilor 
sale cu Republica Sudan principiile 
deplinei egalități, respectării in

dependentei și suveranității na
ționale, neamestecului în trebu
rile interne și avantajului reci
proc, Pe baza acestor principii se 
dezvoltă o bună conlucrare între 
România și Sudan în diverse do
menii de interes reciproc, precum 
și în cadrul unor organisme și 
organizații internaționale.

„Exprim convingerea că rela
țiile de prietenie și colaborare 
dintre țările noastre vor cunoaște 
o dezvoltare tot mai mare, spre 
binele popoarelor român și suda
nez, al păcii și înțelegerii în 
lume" — se spune în mesajul 
adresat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu președintelui 
Consiliului Suprem al Republicii 
Sudan, El Sayed Ahmed El Mir
ghani, cu prilejul Zilei naționale 
a Sudanului.

La rindul său, In mesa
jul adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, cu prilejul 
zilei de 23 August, El Sayed Ah
med El Mirghani exprimă con
vingerea că vor fi depuse toate 
eforturile „pentru a întări și dez
volta și pe mai departe rela
țiile de prietenie și cooperare 
statornicite între țările noas
tre, spre binele și în Interesul 
celor două popoare".

încredințat că vizita în România a 
înaltului oaspete din Republica Su
dan se va înscrie ca un moment de 
referință în cronica relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre cele 
două țări și popoare, că dialogul la 
nivel înalt de la București va con
tribui la extinderea raporturilor de 
conlucrare pe multiple planuri, în 
interesul reciproc, al cauzei păcii și 
cooperării internaționale, poporul ro
mân întîmpină pe președintele Con
siliului Suprem al Republicii Sudan 
cu sentimente de stimă și prețuire, 
adresîndu-i tradiționala urare „Bun 
venit pe pămintul României!"

după ce au ajuns pe un 
scaun ceva mai înalt, ar 
trebui să o aibă mereu in 
față, fiindcă scaunele aces
tea își rup picioarele cîte- 
odată, lăsindu-i de izbeliș
te pe cei ce n-au stat, cum 
se cuvenea, pe propriile 
lor picioare.

Revenind la vorba de la 
început — omul sfințește 
locul — aș îndrăzni să 
spun, referindu-mă doar la

pe care îl răscoleau vintu- 
rile cum voiau, stivuin- 
du-1 in dune pe care creș
tea o iarbă săracă și aspră, 
între dunele acestea smîr- 
cuindu-se apa, omul fiind 
nevoit, dacă planta vită de 
vie. să sape șanțuri adinei, 
așteptînd apoi ani de zile, 
de trei ori mai mult decit 
se așteaptă de obicei, pină 
cind intra vița pe rod. fiind 
nevoit, de fapt, să mun-

du-se plante care să-i 
îmbunătățească structura, 
(cum ar fi lucerna, de 
exemplu), căutîndu-se pe 
de altă parte, soiurile cele 
mai potrivite (nu numai la 
plante, dar și la vița de 
vie. și la pomi) pentru a fi 
introduse în .„cultura 
mare“. Fiindcă aici, la Dă- 
bulenl, s-a dus și se duce 
o activitate asiduă de cer
cetare științifică, problema

Eroismul și frumusețea muncii

agricultură, că ea nu-și eă- 
șește poate nicăieri o con
firmare atît de amplă și atit 
de concretă cum și-a gă- 
sit-o în pe drept renumita 
comună Dăbuleni, comună 
mare, comună puternică, 
datorită activității desfășu
rate de Stațiunea centrală 
de cercetări pentru cultu
ra plantelor pe nisipuri, 

muncit, bineințe- 
și în alte stațiuni 

fost

S-a 
Ies, 
de acest fel. locul a 
sfințit și în alte părți, nică
ieri insă nu s-a 
ceea ce și cit s-a 
acolo. Asta pentru 
ieri nu s-a pornit 
pornit acolo, de la nimica, 
sau de la mai nimica, pă- 
minturile Dăbulenilor fiind 
sărace, pămîntul nefiind in 
această zonă, nu numai în 
perimetrul Dăbulenilor. pă- 
mînt adevărat, fiind, dim
potrivă. nisip — un nisip

obținut 
obținut 

că riică- 
cum s-a

mai 
pe 

adi- 
nos-

ceașcă de zece ori 
mult, față de puținul 
care îl obținea, omul, 
că țăranul, străbunul 
tru din veac. Iar aciim.
locul e schimbat complet, e 
de nerecunoscut, e ca o 
grădină, nu pe un hectar 
sau două, nu pe zece, nici 
pe douăzeci de hectare, e 
schimbat si e înflorit, 
sute de hectare. Dunele au 
dispărut, mărăcinișurile au 
pierit, locul e neted „ca in 
palmă", iar pămintul s-a . 
schimbat și el, s-a făcut 
mai omenos, a împrumutat 
și Împrumută cite ceva din

• felul de a fi al omului bun 
și stăruitor in muncă : e 
din ce în ce mai blind și 
mai darnic. Nisipurile încă 
nu au pierit. împotriva lor 
s-a dus și se duce o luptă 
aprigă, de zi cu zi. încor- 
porindu-se in sol îngrășă
minte vegetale, cultivîn-

ps

destul de dificilă a inte
grării cercetării in activita
tea productivă rezolvin- 
du-se „din mers“, cum s-au 
rezolvat și alte probleme, 
ceea ce era și este bun 
fiind reținut pentru „pro
ducția mare", căutindu-se 
pe ,urmă adecvări și solu
ții cit mai complete, să- 
mînța căutărilor rodind aici 
mai mult decit toate cele
lalte semințe.

Omul care a sfințit și 
sfințește acest loc se nu
mește Petre Baniță, e in
giner agronom, e buzoian 
și e copil de țăran. Amă
nuntul acesta din urmă a 
fost determinant, cred eu. 
pentru tot ceea ce a săvîr- 
șit aici inginerul agronom 
Petre Baniță, a cărui sta
tornicie. a cărui stăruință 
in muncă, a cărui modestie 
uluitoare sint, dacă mi se 
îngăduie, de extracție pur

țărănească. Nu vreau să 
spun prin asta că cineva nu 
poate fi inginer agronom 
dacă nu e copil de țăran, 
vreau să spun, dimpotrivă, 
că nu poți schimba pâmin- 
tul dacă nu vorbești cu el 
cum vorbeau țăranii, de pe 
pozițiile științei și cu aju
torul ■ științei, cu aceeași 
pasiune însă, cu aceeași 
iubire mare și mută, bucu- 
rindu-te din toată inima 
cind îl vezi rodind, aștep
tînd cu Înfrigurare și cu 
un spor nelămurit de spe
ranță fiecare primăvară, 
tremurînd pentru soarta 
fiecărei recolte, luînd-o de 
la capăt cu și mai multă 
stăruință cind nu ai izbîn- 
dit în tot te ți-ai propus. 
Cum a făcut și face, de ani 
de zile — de peste douăzeci 
și cirtci de ani — inginerul 
agronom Petre Baniță, prin 
sufletul căruia au trecut 
sute de ploi și tot atitea 
ninsori (fără să-1 aspreas
că), pe care nu-1 mai poate 
desface nimeni de locul pe 
care l-a sfințit, pentru în
suflețirea și înflorirea că
ruia s-a cheltuit și se chel
tuiește cu atit de multă de
tașare, în chip atît de fi
resc, de parcă n-ar fi săvîr- 
șit nimic deosebit în viață, 
felul acesta de a fi și de a 
se cheltui evidențiind și 
mai mult eroismul și fru
musețea omului acestuia 
simplu și bun. care s-a 
mîndrit și se mîndrește, pe 
drent. cu ceea ce a realizat. ’ 
O face însă tot așa. parcă 
ar vorbi de altcineva, par-

Ion LANCRANJAN
(Continuare în pag. a Il-a)
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RECOLTAREA - ÎNCHEIATĂ GRABNIC,
cu grijă maximă pentru evitarea pierderilor!

l

„FOARTE BINE" 
poate fi pretutindeni 

RAID IN UNITĂȚI DIN JUDEȚELE 
TELEORMAN ȘI GIURGIU

Mai întii, o notă cu aspect general, caracteristică desfășurării ac
tivității în toate unitățile agricole care au format obiectul documen
tării noastre în județele Teleorman și Giurgiu. Peste tot culesul roa
delor toamnei este în toi. In cîmp sînt concentrate numeroase forțe 
umane și mijloace mecanice. Este tocmai ceea ce reliefează înțele
gerea de către lucrătorii ogoarelor a cerinței majore ca întreaga 
recoltă să fie strînsă și pusă Io adăpost în cel mai scurt timp. Toa
te acestea sînt bune și denotă o eficientă activitate politică și or
ganizatorică desfășurată de organele și organizațiile de partid de 
la sate, de consiliile populare și conducerile unităților agricole pen
tru mobilizarea amplă la cules, transport și depozitare a cooperato
rilor, mecanizatorilor și a celorlalți locuitori din comune. Dar preocu
parea pentru intensificarea la maximum a recoltării trebuie să fie 
însoțită pretutindeni de grijă sporită și răspundere exigentă pentru 
evitarea cu desăvîrșire a pierderilor și risipei din producție, sub ori
ce formă s-ar manifesta, astfel Incit întreaga recoltă, rodul muncii 
de Un an, să fie strînsă, valorificată și depozitată în totalitate.

In cele ce urmează vom aduce în discuție cîteva situații surprin
se sîmbătă, 10 octombrie, aflate în flagrantă opoziție cu preocuparea 
generală pentru a se asigura integritatea recoltei.

• CONTROL 
EXIGENT 

AL COMISIEI 
DE RECOLTARE

Inserăm pentru început cîteva im
presii de la C.A.P. Drăgănești- 
Vlașca, tocmai pentru a sublinia 
cum este înțeleasă aici, și cum tre
buie înțeleasă peste tot, grija pen
tru a strînge producția in totali
tate. L-am rugat să ne relateze 
despre modul in care este organi
zată și se execută recoltarea pe 
Radu Riciu, președintele cooperati
vei. Ii dăm cuvintul.

— Pentru evitarea pierderilor la 
recoltarea mecanică a porumbului, 
efectuăm obligatoriu rectificarea în 
mai multe faze. Mai întii, după fie
care combină urmează îndeaproa
pe 4 cooperatori care fac o primă 
rectificare, aducind știuleții necu- 
leși sau căzuți, care se văd. Apoi, 
cu ajutorul unei grape făcute in 
cadrul cooperativei, «trîngem frun
zele și alte resturi vegetale care a- 
coperă știuleții căzuți pe pămint, a- 
ceștla fiind adunați de echipe spe
ciale de cooperatori. Abia după a- 
ceasta facem un control sever al 
recoltării. Comisia de recoltare pe 
cooperativă verifică fiecare pahcb- 
lă. urmărind dăcă au mai rămas 
știuleți neadunați. Ea decide dacă 
este cazul să se facă șl a treia rec
tificare. Și, dovadă a exigenței cu 
care se face controlul, comisia a 
hotărit ca pe 200 hectare să se facă 
a treia rectificare. în felul acesta 
producția este strînsă în totalitate, 
fără pierderi.

Să menționăm că 180 de coope
ratori sint repartizați zilnic la rec
tificarea recoltării porumbului. Pe 
mulți dintre aceștia i-am găsit la 
lucru, la ferma nr. 1. Nu este o 

Grijă și răspundere sporite pentru 
depozitarea în bune condiții a pro
ducției I Așa se procedează la 
baza de recepție din zona orașu

lui Zimnicea

muncă inutilă, ci dimpotrivă 1 Prin 
rectificarea repetată a recoltării 
mecanice, au fost recuperate intre 
4 și 6 sute de kilograme de po
rumb știuleți la hectar. Și in a- 
ceastă unitate sint recoltate me
canic 350 hectare cultivate cu po
rumb. Ciștigul este evident. Să no
tăm și o altă inițiativă judicioa
să. La fiecare parcelă pe care nu 
s-a făcut încă rectificarea au fost 
puse tăblițe purtînd inscripția : 
„Solă nerectificată". Motivul ? Este 
un avertisment că pe aceste sole 
nu este voie să se intre la pășu- 
riat cu animalele și nici nu se poa
te trece la eliberarea de resturi ve
getale sau la arat.

Nu departe de aici însă...

• „AMĂNUNTE" 
ESENȚIALE

C.A.P. Videle, ferma Furculești. 
Cu două combine se recolta po
rumbul in boabe. în urma unei că
ruțe, 11 oameni ai muncii din Vi
dele făceau rectificarea. Trecem 
printre rindurile de porumb re
coltat și constatăm ceea ce consta
tase și tovarășa Maria Rotaru, pri
marul orașului Videle, prezentă a- 
colo. „Da. este adevărat — spune 
dînsa — rămîn foarte multe boa
be pe jos. Pierderea e mare". Ce 
măsuri ați luat pentru a nu se mai 
produce și pentru recuperarea pro
ducției împrăștiate pe jos ? — în
trebăm.

— Așteptăm să sosească încă 200 
de oameni ai muncii din unitățile 
industriale din oraș și elevii — ne 
răspunde primarul. Vor intra ime
diat la rectificat. Am trimis și 
după specialiști pentru a regla 
combinele corespunzător.

Era ora 11. Pînă una-alta. de pe 
cîteva rinduri, pe o lungime de 50

La C.A.P. Drăgănești-Vlașca, județul Teleorman, cooperatorii urmăresc ca nimic din recolta de porumb să nu se risipească

Rectificarea după recoltarea mecanică a porumbului - o lucrare obligatorie cînd combinele nereglăte... sea
mănă știuleții. Aspect de la C.A.P. Videle, județul Teleorman

de pași, adunăm cîteva kilograme 
de. știuleți întregi sau frinturi de 
știuleți, care sint plini de boabe, 
deși au trecut prin aparatul de tre
ier al combinei. Evident, cauza ri
sipei o constituie reglarea necores
punzătoare a combinelor. Sosită in
tre timp, tovarășa Doina Angelescu, 
președinta cooperativei agricole, ia 
pe loc măsurile pe care trebuia să 
le ia șeful fermei. Mihai Popa, 
înainte de a introduce combinele 
in lan. Combinele sint oprite din 
lucru. Se fac reglajele necesare. A- 
poi recoltarea decurge normal, fără 
pierderi. Problema este de ce nu 
s-a procedat așa de la bun început? 
De ce-și mai face loc neglijența, 
care duce inevitabil la risipă, la 
pierdere de producție ? Dacă nu 
ar fi existat această situație, 
despre C.A.P. Videle am fi avut 
de spus numai lucruri bune. Da
torită mobilizării ample la muncă 
a cooperatorilor și a sprijinului 
permanent acordat unității, de co
mitetul orășenesc de partid Videle, 
simbătă mai rămăseseră de recol
tat doar 30 hectare cu porumb din 
cele 650 cultivate. Și să reținem, 
pe 95 la sută din suprafață cu
lesul s-a făcut manual, fără pier
deri. Aceeași grijă trebuie insă să 
se manifeste și pe cele 25 hectare 
care se recoltează mecanic.

• PICĂTURA : 
DE ZAHĂR...

La baza de preluare a sfeclei de 
zahăr din Drăgănești-Vlașca găsim 
o mare afluență de mașini repar
tizate aici, semn că în cele patru 
cooperative recoltarea și trans
portul se desfășoară cu forțe spo
rite. De fapt. Ion Glăvan. îndru
mător de sector al fabricii de za
hăr din ZimniCea, se arată mulțu
mit din acest punct de vedere. 

„Problema cu care ne confruntăm 
este de altă natură — ne spune 
acesta. Nu peste tot se aplică re
glementările privind pregătirea 
sfeclei pentru prelucrare. Tocmai 
pentru a se elimina pierderea de 
producție, sfeclă trebuie „fasonată" 
piramidal, fără o se înlătura nimic 
din corpul rădăcinilor. Totuși, in 
unele unități, cum sint cele din 
Răzmirești și Moșteni, se mai prac
tică „decoletareă". ceea ce înseam
nă că Se aruncă 50 pînă la 100 gra
me din rădăcină. Este o practică 
dăunătoare, ce duce la pierderi 
mari de recoltă. Este suficient să 
arătăm că la o * producție de 20 
tone la hectar, prin decoletare se 
pierd intre 500 și 800 kg de sfeclă 
de zahăr, din care se pot obține 
50—80 kg de zahăr curat". Este o 
risipă ce poate și trebuie înlătura
tă. Este nevoie doar de control și 
îndrumare la fiecare loc de muncă. 
Cu atit mai mult se impun mă
suri ferme in acest Sens, cu cit 
sfecla mai este de recoltat pe mai 
mult de jumătate din suprafața 
cultivată in județul Teleorman.

• ATENTIE LA 
DEPOZITAREA 
PORUMBULUI!

Continuăm investigațaie noastre, 
la baza de recepție din zona To- 
poru, județul Giurgiu. Și aici se 
simte din plin „pulsul" recoltării 
porumbului in unitățile agricole 
din zonă. Numeroase mijloace de 
transport sint la descărcat. Aflăm 
că din toate unitățile repartizate 
la această bază — cooperativele 
agricole Toporu, Răsuceni. Tomu- 
lești și I.A.S. Toporu — pînă la ora 
prinzului au fost livrate mari can

tități de porumb. La întrebarea 
insă cum decurge depozitarea, Ma
rin Cirjaliu, șeful bazei, este vădit 
încurcat. „Avem depozitat foarte 
puțin. Dar nu din vina noastră — 
ne explică acesta. Noi sintem pre
gătiți să preluăm și să . depozităm 
in bune condiții întreaga recoltă. 
Dar jn multe cazuri porumbul li
vrat de unele unități agricole nu 
Corespunde pentru a fi depozitat 
pe timp îndelungat". Privim in jur 
și înțelegem despre ce este vorba, 
în proporție de 30—40 la sută, po
rumbul este adus nedepănușat, iar 
in unele grămezi știuleții sint 
amestecați cu pămint, din care 
cauză au o umiditate ridicată. „Așa 
cum este nu-1 putem depozita — a- 
daugă șeful bazei. Noroc că avem 
de livrat in alte județe, că altfel 
nu știu cum l-am putea păstra".

„Tocmai pentru a se evita în 
continuare asemenea situații care 
pot genera risipă — ne spunea to
varășa Georgeta Oprea, secretar al 
comitetului județean de partid — 
au fost întreprinse măsuri ferme 
ca. pe lingă urgentarea încheierii 
recoltării porumbului, să se asigu
re pretutindeni livrarea producției 
în cele mai bune condiții pentru a 
putea fi depozitată fără riscuri, tn 
primul rind, in fiecare unitate și 
îndeosebi in întreprinderile agrico
le de stat, forțe însemnate au fost 
repartizate la depănușarea porum- 
bitluț ffeqpltat„ /necanic. Apoi au 
fost supjirfiehtațe . mijloâc&le de 
transport" in Unitățile care au can
tități mari de porumb in cîmp. iar 
la baze s-au organizat echipe spe
ciale pentru a grăbi descărcarea 
și depozitarea porumbului". Iată 
deci măsuri bune, dar care trebuie 
aplicate cu fermitate pentru a se 
preintîmpina risipa de recoltă sub 
orice formă s-ar manifesta.

Aurel PAPADIUC
Fotografii : Sandu CRISTIAN

ORDINE Șl 
PE TOATE

(Urmare din pag. I)
erate punerii în funcțiune a obiecti
velor de investiții prevăzute. Iată de 
ce. acum, cînd fiecare zi, cînd fie
care ceas bun de lucru au o valoare 
neprețuită, bătălia cu timpul, efor
tul susținut pentru comprimarea du
ratelor de execuție a lucrărilor im
pun corelarea strînsă a eforturilor 
depuse in comun, întărirea spiritu
lui de echipă •— pe scurt. Întronarea 
unei ferme discipline de plan in do
meniul investițiilor. Un lucru tre
buie limpede ințeles : măsura rod
niciei acestei conlucrări o dau rit
mul lucrărilor de construcții și mon
taj tehnologic, devansarea momen
tului cînd primele mașini și utilaje 
se pun în mișcare și produc efectiv. 
Acesta este unicul criteriu după care 
se poate aprecia dacă factorii cu 
responsabilități în domeniul investi
țiilor și-au făcut pe de-a-ntregul da
toria. și-au îndeplinit sarcinile în
credințate de partid.

Așa cum s-a raportat plenarei, 
problemele de care depinde realiza
rea integrală a planului de investiții 
au fost clarificate, stabilindu-se pen
tru fiecare șantier, pentru fiecare 
nou obiectiv «au capacitate prevă
zute să intre în producție programe 
clare și mobilizatoare de activitate. 
Firește, toate aceste programe și 
măsuri nu trebuie uitate in sertare, 
ele trebuie imediat duse la îndepli
nire. urmărite și înfăptuite punct cu 
punct, completate in permanentă cu 
alte acțiuni, in funcție de situația 
reală de pe fiecare șantier în parte. 
Neajunsurile semnalate pe alocuri 
trebuie curmate cu toată energia. 
Nici una din sarcinile stabilite să nu 
fie aminată pentru mai tirziu. nici o 
problemă care apare nu trebuie lă
sată în suspensie, intrucît ziua ur
mătoare ridică exigențe și mai mari, 
pune probleme noi. necesită eforturi 
suplimentare.

Pe toate șantierele, fără excepție, 
ritmul susținut de lucru, calitatea 
ireproșabilă a lucrărilor și utilajelor 
executate, întărirea spiritului de or
dine și disciplină in muncă trebuie 
să jaloneze și mai exigent activitatea 
de zi cu zi a constructorilor și mon- 
torilor, a tuturor celorlalți factori 
angajați in procesul de realizare a 
investițiilor.

Cu certitudine, hotărîtoare în acti
vitatea de pe șantiere se dovedesc a 
fi. în Ultimă instanță, munca oame
nilor, capacitatea lor de a acționa cu 
energie, cu abnegație și înaltă res
ponsabilitate pentru realizarea rit
mică și de calitate ireproșabilă a lu
crărilor. în acest context, se deta
șează necesitatea unei organizări 
exemplare a activității colectivelor 
de oameni ai muncii. Fiecare con
structor și montor trebuie să știe cu 
precizie. în orice moment, ce are de 
făcut. Aceasta presupune organiza
rea temeinică a locurilor de muncă, 
aprgyizțonarpg , ritmică cu materia
lele necesare, gospodărirea lor cu 
grijă, precum și folosirea cu randa
ment maxim a utilajelor de. con
strucții. dirijarea lor operativă acolo 
unde este nevoie.

în multe cazuri se impune o su
praveghere directă a procesului de 
execuție. în toate fazele și amănun
tele sale, adică asigurarea unei asis
tențe tehnice permanente. Prin ur
mare. atenția trebuie concentrată 
asupra conducerii competente și în
drumării atente a lucrătorilor. în
tronării pe șantiere a unui climat de 
desăvirșită ordine și disciplină in 
muncă, de respectare riguroasă a 
disciplinei tehnologice. Acesta este, 
de fapt, rolul personalului tehnic 
aflat pe șantier — maiștri, șefi de 
echipă, tehnicieni și ingineri. Apor
tul lor. uneori destul de scăzut în 
această privință, scoate în evidentă 
o mentalitate birocratică, funcționă
rească, o optică păgubitoare, care 
trebuie combătută cu hotărîre. Mai 
ales că. pe destule șantiere, se în- 
tîlnesc frecvent situații în care 
timpul de lucru nu este folosit în 
întregime, se pierde vremea cu mă
runțișuri sau nefăcîndu-se nimic, iar 
unii constructori lipsesc sistematic 
de la program în zilele de sîmbătă 
și luni, altfel spus la „capetele" săp- 
tămînii. Așa cum nu pot trece neob
servate nici numeroasele ore de 
Stagnare la unele utilaje de con
strucții. fie din cauza indisciplinei
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unor z" angajați, fie din cauza unor 
deficiențe de ordin tehnic legate 
direct de întreținerea și repararea 
lor la timp, deci tot de disciplină.

în respectarea riguroasă a sarci
nilor prevăzute pe zile și categorii 
de lucrări, eforturile trebuie orien
tate spre realizarea integrală a sta
diilor fizice prevăzute, acordindu-se 
prioritate lărgirii fronturilor de 
lucru și. în special, a celor de mon
taj. Cu atit mai mult cu cît pe nu
meroase șantiere • nivelul actual al 
stocurilor de utilaje tehnologice este 
ridicai. De prisos să mai argumen
tăm cît de necesare sint în momen
tul de față inventarierea utilajelor 
aflate în stoc, stabilirea unor pro
grame mobilizatoare și realiste de 
montaj, ținîndu-se seama de poten
țialul uman și tehnic existent, de 
posibilitățile care permit utilizarea 
sa cu eficientă sporită. Ne referim, 
îndeosebi, la organizarea minuțioasă 
a lucrărilor, aplicarea unor măsuri 
hotărite pentru extinderea lucrului 
în două schimburi și în schimburi 
prelungite, promovarea cu îndrăz
neală a unor metode și tehnologii de 
execuție capabile să determine 
scurtarea substanțială a ciclurilor de 
montaj.

Dar diminuarea hotărîtă a stocu
rilor, ca și intensificarea ritmului de 
lucru pe șantiere sînt condiționate 
de livrarea tuturor utilajelor teh
nologice contractate. Așa cum a ară
tat și secretarul general al partidu
lui la recenta plenară, unități din 
cele trei ministere constructoare de 
mașini înregistrează, din acest punct 
de vedere, un volum apreciabil de 
restanțe. Nimic nu este mai impor
tant pentru acești furnizori decît 

‘ recuperarea grabnică a rămînerilor 
în urmă, livrarea rapidă a utilajelor 
pe șantiere potrivit ordinii lor de 
montaj. Ca atare, este absolut ne
cesar ca în fiecare întreprindere 
producătoare de utilaje, forțele să 
fie concentrate la maximum, pro
ducția organizată cît mai bine, din- 
du-se dovadă de receptivitate spo
rită față de cererile constructorilor 
și montorilor. Trebuie limpede înțe
les că ritmul de montaj nu poate fi 
accelerat decît cu aportul nemijlo
cit al unor furnizori, aflați astăzi în 
postura de restanțieri. Iată de ce 
conducerile acelor unități, organele 
și organizațiile de partid respective 
sînt chemate să găsească de urgență 
cele mai bune soluții pentru intro
ducerea unei ordini desăvîrșite în 
livrări, respectîndu-și astfel cu stric
tețe obligațiile asumate prin con
tractele încheiate.

întreaga activitate desfășurată pe 
șantierele de investiții trebuie să se 
afle sub conducerea nemijlocită a 
organelor și organizațiilor de partid. 
Cine altcineva decît organele si or
ganizațiile de partid — direct impli
cate în realizarea planului de inves
tiții — au la îndemînă toate mijloa
cele în stare să determine o amplă 
mobilizare a constructorilor la mtlncă; 
susținută, temeinic organizată, cine 
poate asigura cel mai bine ca ■ toți: 
muncitorii să înțeleagă că îndepli
nirea riguroasă a sarcinilor în
credințate este singura cale de pro
gres rapid, de sporire a potențialu
lui economiei naționale, de dezvol
tare a țării 1 Munca politică este 
chemată să sprijine generalizarea 
aplicării inițiativelor valoroase, a 
experienței bune acumulate de nu
meroase colective, să exercite o pu
ternică înrîurire asupra conștiinței 
oamenilor, cultivînd sentimentul da
toriei și responsabilității față de 
orice sarcină încredințată.

Numai acționîndu-se în acest mod. 
in spiritul indicațiilor și orientărilor 
formulate de secretarul general al 
partidului, este posibilă intrarea ne- 
întîrziată în funcțiune a noilor 
obiective și capacități productive. 
Evident, realizarea planului de in
vestiții din acest an cere, desigur, 
eforturi mari, eforturi susținute, dar 
în deplină concordanță cu capacita
tea pe care constructorii si monto- 
rii. furnizorii și beneficiarii au do
vedit-o in atîtea rinduri pir.ă acum. 
Potențialul tehnic și uman de care 
dispun aceștia reprezintă o premisă 
solidă că. pe șantiere, lucrările vor 
fi încheiate în cel mai scurt timp, 
iar economia națională va beneficia 
cît mai repede de aportul productiv 
al noilor obiective de investiții.

ELENA CEAUȘESCU. IN REPU
BLICA POPULARA BULGARIA 
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EROISMUL Șl FRUMUSEȚEA MUNCII
(Urmare din pag. I)
că nu ar fi fost și nu ar fi 
implicat direct, ceas de 
ceas, zi de zi, ani și ani de 
zile, in toate izbinzile pe 
care le-a obținut, despre 
care vorbește la plural si 
fără nici o urmă de exal
tare sau de contrafacere în 
glas.

— ...Aicea, la D.ăbuleni, 
exista un izvor mare, un 
izvor puternic, căruia i se 
spunea și i se spune Izuo- 
rul ascuns, asta pentru că 
izvorul acesta ieșea din 
cind in cînd la suprafață 
pierind după aceea in 
adîncuri !... Iar noi ne-am 
gindit să-l captăm, am 
făcut două lacuri pe care 
le-am pardosit cu folie, 
cum am pardosit și canale
le de irigație, să nu fugă 
apele în adincuri. să nu fie 
supte de nisipuri !...

Văzînd lacurile, nici n-ai 
zice că sînt făcute de mina 
omului. Auzi undeva în 
dreapta gilgîitul puternic 
al izvorului care nu mai

e ascuns și te gîndești că 
izvorul cel mai de seamă 
care a fost captat aici, la 
Dăbuleni, e izvorul rodni
ciei. care nu iese la supra
față decît acolo unde se 
muncește mult, cu pricepe
re și cu iubire multă, cu 
dragoste față de pămint și 
față de Tară, cum a mun
cit și muncește de peste 
douăzeci și cinci de ani 
(mă repet dinadins) liniș
titul și modestul Petre Ba
niță. un adevărat erou al 
zilelor noastre, erou al 
muncii și nu al vorbelor, 
om al faptei și nu al vor
belor, cum au fost și mai 
sint. din nefericire, unii, 
toți cei ce trăiesc „în pa
ralel". 21cînd și crezind că 
sint ceea ce nu vor fi.

Inginerul și specialistul 
Petre Baniță nu a fost sin
gur în acești ani. nici 
acum nu e singur, el s-a 
format și s-a afirmat in
tr-un cadru generos, răs- 
punzînd unor cerințe ma
jore alo societății noastre 
socialiste, bucurîndu-se.

vremea
Institutul de meteorologie șl hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 13 octombrie, ora 20 — ÎS 
octombrie, ora 20. In țară : Vremea va

fi In general închisă. Vor cădea ploi 
locale, care vor avea șl caracter de 
averse In toate zonele țării, dar mai 
frecvente In vestul, centrul si sud-ves- 
tul țării. In vest, izolat, cantitățile de 
apă pot depăși 15 litri pe metrul pă
trat In 24 de ore. Vtntul va sufla mo
derat. cu intensificări predominante 
din' sectorul sudic, cu viteze de pină 
Ja 60 km pe oră In vestul, sud-vestul

șt estut țării. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse. în general. Intre 7 și 
15 grade, iar cele maxime între 14 și 
22 grade. în București : Vremea va fi 
în general închisă. Temporar va ploua, 
Vîntul va sufla moderat. Temperatu
rile minime vor oscila între 10 $i 14 
grade, Iar cele maxime între 17 șl 21 
grade.

mai ales in anii de început, 
anii cei mai grei, de fapt, 
de sprijinul direct al unui 
adevărat activist de partid 
— mă refer la omul de su
flet, de mare și molipsi
toare însuflețire care a 
fost și este Gheorghe Din- 
dere —. care a pledat el 
însuși, ani de zile, pentru 
schimbarea intru rodnicie 
a păminturilor din zona 
Dăbulenilor. Ulterior, Pe
tre Baniță și-a apropiat de 
umărul propriu alți spe
cialiști, formînd în decursul 
anilor un adevărat colectiv 
de cercetare, aceasta, fiind, 
după socotința celui care 
scrie și iscălește aceste mo
deste însemnări, incă o iz- 
bindă obținută de omul și 
specialistul Petre Baniță, 
fiind totodată o dovadă 
certă a omeniei de care nu 
s-a despărțit nici o clipă. 
Fiindcă numai cei buni, 
numai cel generoși sint 
capabili să coaguleze intr-o 
direcție pozitivă și con
structivă energia unui în

treg colectiv. Nici nu l-am 
auzit pe Petre Baniță spu- 
nind : eu și colaboratorii 
mei. dimpotrivă, el spune, 
fără greș, noi, prezentin- 
du-și intr-un film docu
mentar principalii cola
boratori, vorbind cu min- 
drie despre ei. cum a vor
bit și vorbește și despre 
oamenii locului, a căror 
hărnicie a lăudat-o și o 
laudă, de parcă ar fi de-al 
locului, parcă ar fi dăbu- 
lean din moși-strămoși.

De fapt. Petre Baniță e 
dăbulean din creștet pină 
în tălpi, e trup și suflet 
de-al locului. Asta pentru 
că a sfințit locul cu muncă 
multă și cu foarte multă 
iubire, fiind și răminind 
țăran în sufletul său, cu 
toate că e un specialist re
numit. sau poate că tocmai 
de aceea e renumit, pen
tru că n-a uitat de dragos
tea pe care trebuie s-o 
port! pămîntului, cum au 
purtat-o ai noștri, toti. lin 
veac în veac.

Este știut că majoritatea covîrși- 
toare a cetățenilor prețuiesc și ocro
tesc pădurea. Mii de cetățeni, tineri 
si virstnici, plantează anual zeci de 
mii de puieti de conac, curăță uscă
turile. asigură „toaleta" copacilor, 
fac curățenie în păduri, transformind 
aceste locuri pitorești în oaze de 
odihnă și reeonfortare. Oamenii sint 
convinși că menținerea unei ambi
ante plăcute trebuie să constituie o 
preocupare neîntreruptă — indiferent 
de anotimp — a tuturor, de la sim
plul cetățean pină la edilii locali
tăților.

Din păcate, există și excepții. 
Astfel, printre scrisorile primite lă 
redacție in ultimele zile este si aceea 
semnată de Marin Dima din comuna 
Voluntari, sectorul agricol Ilfov, din 
care spicuim : „Nu de mult îți era 
drag să te plimbi prin pădurea de la 
marginea comunei noastre. Frumoasă, 
bine îngrijită, cu poieni și colnice 
ineîntătoare. numai bune să le co
linzi. să te recreezi. Veneau aici, 
să se destindă, la spectacolele care 
se dădeau in zilele de sărbătoare, 
cetățeni nu numai din comuna noas
tră. ci și din comunele din jur. ba 
multi chiar și din București. Dar, de 
la o vreme. înfățișarea pădurii s-a 
schimbat cu totul. Nu vreau să spun 
că a devenit „pădurea chefliilor", a 
unor indivizi certați cu normele de 
civilizație și de comportare civică, 
dar prea multe urme ale acestora se 
pot vedea în pădure. Care sint 
acestea ? Vă invit să le vedeți sin
guri".

Am dat curs invitației si am vizi
tat pădurea Voluntari. O primă con
statare in legătură cu ce se vede 
și ce se găsește in pădure : prin 
adunarea celor aruncate, întreaga co

mună Voluntari, la o singură ieșirea 
cetățenilor — comuna avînd 32 000 de 
locuitori — și-ar putea îndeplini 
planul pe un an la colectarea mate
rialelor refolosibile (plan care, in 
treacăt fie zis, este departe de a-1 
realiza). Puzderie de hirtii și cioburi 
de sticle in toate oolturile pădurii. 
Cetățeni certați cu spiritul de civi

PE MARGINEA UNEI SCRISORI

Pădure, dragă pădure
lizație se poartă „ca-n codru". 
Aruncă pe jos tot ce le prisosește 
prin mașini, prin sacoșe, prin buzu
nare. Aruncă pe iarbă pachetul de 
țigări și chibriturile arse, lasă cojile 
de pepeni, cutiile goale de conserve, 
sparg de copaci sticlele de bere sau 
cele de suc. de apă minerală. Am 
văzut pe unul dintre ei aruneînd nu 
un pachet gol de țigări, ci un sac 
plin de resturi. Un sac ! Era Gh. 
Cazan, din comună (de pe str. Cu
getării nr. ,92). „De ce faci gestul 
acesta ? Nu te gindești că dacă toată 
lumea ar proceda așa s-ar sufoca 
pădurea ? E un bun public, al nos
tru. al tuturor. Dumneata ce gin
dești ?“. „Uite, la asta nu m-am 
gindit. Nu e bine. N-o să mai fac".

Cu toată această „autocritică", oa
menii de' ordine nu l-au iertat — și 
a trebuit să suporte penalizările cu
venite pentru contravenția comisă.

In mijlocul pădurii e un nuc. Fal

nic copac ! Dar privindu-1 cu mai 
multă atenție îi vezi crengile rupte, 
ca de altfel și pe cele ale teilor din 
Oreajmă. De ce ? Unii dintre cetă
țeni nu iau o nucă, două de poftă, 
nu iau o mină de flori de tei. ci rup 
crengile cu totul. Dar se petrec 
fapte și mai scandaloase. Cetățeanul 
Ion Boștină (str. Cumpeni 27) nu s-a 
mulțumit să rupă o creangă, ci a 
scos dintr-o husă o secure, Inoepind 
să'taie cu ea copacii !

Fapte de vandalism, și nu putem 
înțelege de ce organele silvice le 
sancționează — atunci cînd se întîm- 

plă să le descopere — atit de blind, 
cu o amendă de cîteva sute de lei — 
cînd fapta ar merita pedepse mult 
mai aspre !

Cetățenii au apreciat faptul că. 
sure folosul turiștilor, in pădure s-a 
deschis o anexă a restaurantului 
„Lido". Această unitate desface cu 
predilecție bere si gustări „la pa
chet". Din păcate, unii consumatori 
au o atitudine necivilizată, arun- 
cind resturile pe jos. incit pădurea e 
plină de hirtii si cartoane, 6ticle 
sparte. La fel se comportă si unii 
dintre vizitatorii restaurantului „Ste
jarul". al cooperației locale de pro
ducție. achiziții si desfacere a măr
furilor. De iur-imprejurul acestui 
local — saci de hirtii si grămezi de 
cioburi din sticlă, cutii de conserve 
și căpăcele de sticlă de bere.

Dar nu este vorba nuniai de com
portarea unora dintre consumatori, 
ci si de „privirea îngustă" a chiar 

Conducătorilor respectivelor unități 
comerciale. întrebat de oe se men- 
,tine în această stare spațiul din ju
rul localului, responsabilul unității 
„Stejarul" a răspuns degajat : „Ce 
am eu cu pădurea ? La mine în 
local e curat". Un răspuns care con
travine total Deciziei nr. 248 a Con
siliului popular al Capitalei, ce 
stipulează că' in pădure, pe o rază 
de 200 m. unitățile comerciale au 
obligația să întrețină curățenia.

De fapt, nu numai unitățile comer
ciale își ignoră obligațiile proprii în 
legătură cu ambianta din pădure. 
Relatind faptele observate, am pri
mit de la primarul comunei următo
rul răspuns : „Pădurea nu aparține 
de noi". Adevărat, pădurea este 
în grija și administrarea organelor 
silvice, dar consiliul popular, ca or
gan local al puterii de stat, dispune 
de suficiente pirghii pentru a pune 
ordine „peste drum", spre a curma 
astfel de situații.

N-ar putea oare primăria ca mă
car în zilele de duminică, atunci cînd 
e un flux mai mare de turiști, cițiva 
gospodari din comună să mai dea o 
raită prin pădure, să supravegheze 
împrejurimile restaurantelor, nemai- 
vorbind de activitatea educativă în 
rindul localnicilor ?

Toate actele de lipsă de răspun
dere civică nu pot fi stăvilite de un 
singur pădurar. Pădurarul nu poate 
fi continuu în Umbra fiecărui copac. 
Cum pot fi eradicate totuși ? Prin 
creșterea gradului de conștiință ci
vică. a nivelului de înțelegere al 
oamenilor, incit să fie pătrunși de 
faptul că pădurea este un loc de 
odihnă și recreare, al lor și al tutu
ror. Iar educația trebuie făcută cu 
sprijinul și din inițiativa primăriei 
și a organizațiilor de partid — în 
școli. instituții. întreprinderi, în 
adunări cetățenești. Fără atîtea ezi
tări în aplicarea prevederilor legii 
chiar atunci cind este cazul.

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

In telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN ALBA AL P.C.R. se spu
ne : Atmosfera de cajdă și trainică 
prietenie, deplină înțelegere și sti
mă reciprocă, entuziasmul deosebit 
cu care v-au intimpinat și înconju
rat in timpul vizitei oamenii muncii 
bulgari, rezultatele rodnice obținute 
in timpul convorbirilor oficiale la 
nivel înalt au conferit acestei solii 
dimensiuni noi, tot mai ample, relie- 
find încă o dată înaltul prestigiu și 
prețuirea de care vă bucurați pretu
tindeni, ca om de stat și remarcabilă 
personalitate a vieții politice 
contemporane. Vă asigurăm, mult 
iubite și stimate tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu, că. ur- 
mind cu nemărginită dragoste și de
votament exemplul i.nsuflețitor al 
Întregii dumneavoastră activități, 
comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul Alba vor acționa fără pre
get, cu toată hotărirea și abnegația 
pentru transpunerea exemplară in 
viață a politicii interne și externe 
a partidului și statului nostru.

Noua solie a conlucrării și păcii pe 
care ați purtat-o. în aceste zile, pe 
pâmîntul țării vecine și prietene se 
inscrie ca un moment definitoriu in 
bogata cronică a legăturilor tradițio
nale româno-bulgare. a bunelor și 
îndelungatelor raporturi care s-au 
statornicit între țările, partidele și 
popoarelor noastre, a dorinței comu
ne de a conferi noi dimensiuni co
laborării fructuoase pe multiple pla
nuri — se afirmă în telegrama COMI
TETULUI JUDEȚEAN BIHOR AL 
P.C.R. și a CONSILIULUI POPU
LAR JUDEȚEAN. Comuniștii, toți 
oamenii muncii de pe plaiurile Bi
horului. fără deosebire de naționa
litate, dau o înaltă apreciere și a- 
probă din adîncul inimii rodnica ac
tivitate pe care o desfășurați in 
fruntea partidului și a țării, preo
cupările statornice și constante 
pentru instaurarea în Balcani și în 
întreaga lume a unui climat de des
tindere. securitate, încredere șl lar
gă cooperare între popoare, pentru 
eliminarea din viața omenirii a ar
melor, în primul rind a armelor nu
cleare, pentru triumful rațiunii pe 
planeta noastră. Ne exprimăm, tot
odată. alese sentimente de prețuire 
și profundă gratitudine fată de to
varășa Elena Ceaușescu, eminent om 
politic, savant de largă recunoaște
re internațională, pentru contribuția 
adusă la înfăptuirea politicii inter
ne și externe a partidului și statului 
nostru, la dezvoltarea și înflorirea 
științei, învățămintului și culturii 
românești.

Prin caracterul ei profund con
structiv, noua vizită in Bulgaria 
vecină, convorbirile cu tovarășul 
Todor Jivkov se înscriu ca un ,mo
ment de deosebită însemnătate în 
dezvoltarea colaborării rodnice, mul
tilaterale dintre partidele, țările și 
popoarele român și bulgar — se 
menționează in telegrama COMITE
TULUI JUDEȚEAN BOTOȘANI AL 
P.C.R. și a CONSILIULUI POPU
LAR JUDEȚEAN.

Buquria căreia i-au dat glas oa
menii muncii din localitățile vizita
te, pentru noua întilnire la nivel 
înalt, a constituit o vibrantă măr
turie a sentimentelor de prețuire pe 
care poporul bulgar le nutrește față 
de străluciții soli ai poporului ro
mân, a dorinței lor de a vedea re
lațiile româno-bulgare dezvoltin- 
du-se neîncetat, de a fi tot mai cu
prinzătoare, mai fructuoase. Aseme
nea întregului nostru popor, comu
niștii, oamenii muncii botoșăneni, 
care Înfăptuiesc cu neabătută hotă- 
rire și neprecupețită dăruire obiec
tivele trasate de cel de-al XIII-lea 
Congres al partidului, salută cu sa
tisfacție și vibrantă mindrie rezul
tatele noilor convorbiri la nivel înalt 
româno-bulgare, cu . convingerea 
profundă că rezultatele acestora mar
chează o nouă și importantă contri
buție la dezvoltarea, in continuare, 
a conlucrării în interesul ambelor po
poare, al cauzei generale a socialis
mului și păcii.

In telegrama MINISTERULUI 
AFACERILOR EXTERNE se spune: 
Vizita in R.P. Bulgaria a evidențiat 
încă o dată strălucirea cu care re- 
prezentați năzuințele și țelurile cele 
mai nobile ale poporului român, 
realismul, clarviziunea și spiritul di
namic. profund novator, cu care ac
ționați pentru realizarea unei lumi 
mai drepte și mai bune, pentru 
transformarea Balcanilor într-o 
zonă a bunei vecinătăți, a înțelege
rii și colaborării, fără arme nucleare 
și baze militare străine, in interesul 
păcii, destinderii și cooperării în a- 
ceastă regiune, in Europa și in în
treaga lume.

Vă asigurăm, mult stimate și iubi
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
vom acționa fără preget, cu abne
gație și devotament pentru traduce
rea în viață a hotăririlor și înțele
gerilor convenite cu prilejul noii și 
strălucitei dumneavoastră vizite in 
Bulgaria vecină și prietenă, in ve
derea dezvoltării și mai puternice a 
relațiilor româno-bulgare pe multiple 
planuri, că vom face totul pentru 
înfăptuirea exemplară a indicații
lor dumneavoastră prețioase, aducin- 
du-ne, in acest fel, contribuția la 
promovarea intereselor țării noastre 
în raporturile cu celelalte state, la 
sporirea prestigiului României socia
liste pe plan internațional.

Primirea deosebită ce v-a fost 
rezervată, înaltele onoruri cu care 
ați fost întimpinați pe tot parcursul 
vizitei în Republica Populară Bul
garia sint încă o dovadă a presti
giului, admirației si respectului de 
care se bucură România socialistă 
in lume, dumneavoastră, mult iubite 
și stimate tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu. ilustru conducă
tor, patriot și revoluționar încercat, 
atașat trup și suflet celor mai înalte 
idealuri ale poporului român. — se 
subliniază în telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN BRĂILA AL 
P.C.R. Cu inimile pline de bucurie 

și nețărmurită mîndrie, fericiți că 
sintem contemporani cu dumneavoas
tră. oamenii muncii brăileni folo
sesc și acest prilej pentru a vă 
încredința, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, de sen
timentele de nețărmurită dragoste și 
profund devotament, de adeziunea 
deplină față de tot ceea ce inițiați și 
întreprindeți pe planul politicii noas
tre interne și externe. Ne angajăm 
solemn să acționăm cu toată hotărirea 
și fermitatea pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor economico- 
sociale ce ne revin pe anul 1987. 
spre a întîmpina cu rezultate deo
sebite Conferința Națională a 
Partidului Comunist Român.

Manifestările prietenești, bucuria 
și satisfacția cu care ați fost 
întimpinați de membrii conducerii de 
partid și de stat bulgare, de oamenii 
muncii bulgari se constituie și cu 
acest prilej intr-o strălucită apre
ciere a contribuției de excepție pe 
care dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
o aduceți împreună cu mult stimata 
tovarășă academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, savant de renume 
mondial, la soluționarea in consens 
cu cerințele progresului social a ma
rilor probleme ale lumii contempora
ne — se evidențiază in telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN CON
STANȚA AL P.C.R. și a CONSI
LIULUI POPULAR JUDEȚEAN. 
Vă exprimăm și cu acest prilej, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, omagiul nostru 
fierbinte pentru tot ce ați întreprins 
și întreprindeți în scopul creșterii 
prestigiului României în lume ca 
țară care contribuie necontenit la 
îrttărireâ unității de acțiune a țărilor 
socialiste, la crearea unei lumi paș
nice. lipsită de arme nucleare, pen
tru modul magistral în care asigurați 
înaintarea poporului român pe calea 
socialismului și comunismului.

Animați de sentimente de fierbin
te patriotism și aleasă considerație, 
toți oamenii muncii, români și ma
ghiari, din județul Covasna au ur
mărit cu cel mai viu interes și de
plină aprobare această vizită — 
nouă și impresionantă solie de pace 
și colaborare caracteristică modului 
strălucit în care dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe 
secretar general, acționați pentru 
stabilirea unor relații de bună înțe
legere cu statele socialiste vecine, 
cu tdate popoarele lumii — Se arată 
în telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN COVASNA AL P.C.R. Permi- 
te'ți-ne. mult stimate și iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, să expri
măm nemărginita noastră satisfacție 
și mîndrie patriotică pentru primi
rea deosebit de caldă, mărturiile de 
cea mai înaltă considerație cu care 
ați fost înconjurat in timpul vizitei, 
expresie a profundei cinstiri pe care 
v-o poartă popoarele iubitoare de 
pace de pretutindeni, pentru justețea 
politicii interne și externe a parti
dului și statului nostru, politică ce 
constituie temelia de granit a tuturor 
mărețelor Înfăptuiri ale perioadei 
care a trecut de la înnoitorul Con
gres al IX-Iea al partidului, purtind 
pecetea inconfundabilă a gindirii șt 
acțiunii dumneavoastră dinamiza
toare.

In telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN DOLJ AL P.C.R. și a 
CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN se spune: Dind glas, și cu a- 
cest prilej, profundei stime și gra
titudini pentru activitatea neobosită 
ce o dedicați înfloririi necontenite a 
scumpei noastre patrii, pentru contri
buția fundamentală, de inestimabilă 
valoare, ce ați adus-o și o aduceți, 
cu pilduitoare dăruire patriotică și 
comunistă, la elaborarea și înfăptui
rea politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru — ne 
exprimăm, împreună cu întreaga 
noastră națiune, convingerea că noua 
vizită de prietenie va avea rezulta
te dintre cele mai rodnice pentru 
conlucrarea dintre România și Bul
garia pe plan politic, economic, teh- 
nico-științific. cultural și în alte 
sfere de activitate.

Expresie vie a tradiționalelor re
lații de prietenie și de strînsă con
lucrare, pe multiple planuri, între 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Comunist Bulgar. între popoarele 
român și bulgar, noua întîlnire și 
dialogul la nivel înalt pe care l-ați 
purtat cu tovarășul Todor Jivkov, 
cu celelalte personalități din condu
cerea de partid și de stat bulgară 
deschid noi orizonturi intensificării 
colaborării bilaterale, spre binele 
ambelor popoare, în interesul cauzei 
socialismului, progresului și păcii în 
lume — se menționează în telegra
ma COMITETULUI JUDEȚEAN 
GALAȚI AL P.C.R.

Folosim acest prilej pentru a ne 
exprima întreaga noastră gratitudine 
pentru vasta și prestigioasa dum
neavoastră activitate revoluționară 
pusă în slujba celor mai scumpe nă
zuințe și idealuri ale omenirii, pen
tru strălucitele inițiative și demer
suri consacrate promovării impera
tivelor istorice ale momentului ac
tual. Cu cele mai alese sentimente 
de respect, în numele tuturor oa
menilor muncii din județul Galați — 
siderurgiști, constructori de nave, 
cercetători și proiectanți, lucrători ai 
ogoarelor și intelectuali — vă asi
gurăm că nu vom precupeți nici un 
efort, că vom folosi Întreaga capa
citate și putere de muncă pentru 
îndeplinirea exemplară a sarcinilor 
pe care le-ațl stabilit cu prilejul re
centei vizite de lucru in municipiul 
și județul nostru, al plenarei Comi
tetului Central.

In telegrama CONSILIULUI OA
MENILOR MUNCII DE NAȚIONA
LITATE MAGHIARĂ DIN REPU
BLICA SOCIALISTA ROMANIA se 
relevă : Oamenii muncii de naționa
litate maghiară din România. îm
preună cu întregul popor, își expri
mă deplinul lor acord și satisfacția 
față de rezultatele rodnice și bogate 

in semnificații ale vizitei oficiale de 
prietenie pe care ați întreprins-o. 
împreună cu mult stimata tovarăș i 
Elena Ceaușescu, în țara vecină și 
prietenă. Republica Populară Bul
garia. Bilanțul fructuos al acestei vi
zite se înscrie ca o nouă și remar
cabilă contribuție la extinderea și 
adincirea colaborării româno •— bul
gare pe plan politic, economic, teh- 
nico-științific. cultural și în alte do
menii. la dezvoltarea pe mai depar
te a relațiilor trainice dintre cele 
două partide, țări și popoare, la 
promovarea cauzei socialismului. în
țelegerii și cooperării în Balcani, in 
Europa și în lume. Folosim acest 
moment pentru a vă asigura, mult 
stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, de adeziunea de
plină a oamenilor muncii de națio
nalitate maghiară față de politica 
internă și externă a partidului și 
statului nostru.

Ne exprimăm profunda satisfacție 
pentru modul strălucit în care ați 
transmis și afirmat și cu prilejul 
acestei vizite, ca cel mai autorizat 
reprezentant al poporului român, 
mesajul și vocația sa de pace, voin
ța de a colabora cu popoarele 
vecine, cu toate popoarele în in
teresul reciproc, al progresului 
multilateral — se subliniază în tele
grama COMITETULUI JUDEȚEAN 
GIURGIU AL P.C.R.

Exprimindu-ne mîndria de a fi 
contemporani cu dumneavoastră, de 
a trăi și Crea în această glorioasă 

• Profundă mindrie patriotică pentru înaltul 
prestigiu internațional de care se bucură președintele 
României, militant neobosit pentru idealurile de 
pace, înțelegere, progres ale popoarelor

• Puternică reafirmare a adeziunii la politica 
internă și externă a partidului și statului, angaja
ment ferm de a intimpina cu noi și remarcabile 
fapte de muncă Conferința Națională a partidului 
și aniversarea proclamării Republicii

epocă de mărețe înfăptuiri, vă 
încredințăm și cu acest prilej de 
întreaga noastră adeziune la politica 
internă și externă a partidului și 
statului și vă asigurăm că toți 
locuitorii județului Giurgiu, acțio- 
nind in spiritul indicațiilor și orien
tărilor formulate de dumneavoastră 
la recenta plenară a C.C. al P.C.R., 
își consacră energia creatoare pen
tru înfăptuirea exemplară a sarci
nilor din industrie și agricultură, 
hotăriți să întîmpine Conferința Na
țională a partidului și a 40-a ani
versare a proclamării Republicii cu 
succese de seamă pe calea construc
ției socialiste și comuniste in 
scumpa noastră patrie.

Aprobind din toată inima rezulta
tele rodnice ale acestei vizite în 
R.P. Bulgaria, acordurile încheiate, 
care se înscriu ca o contribuție re
marcabilă la întărirea colaborării și 
prieteniei dintre România și Bul
garia, vă rugăm să ne îngăduiți să 
dăm glas celor mai vii mulțumiri 
pentru tot ce ați întreprins și în
treprindeți, cu înaltă abnegație 
comunistă, spre binele poporului 
român și prosperitatea patriei socia
liste, pentru înțelegere și colaborare 
în Balcani și în intreaga lume — se 
arată în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN GORJ AL P.C.R. și a 
CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN. Vă asigurăm că oamenii 
muncii din Gorj, în frunte cu comu
niștii, acționează cu toată răspun
derea, în spiritul cerințelor și 
indicațiilor date la recenta plenară a 
Comitetului Central al partidului. în 
vederea eliminării neajunsurilor din 
sectorul energetic, a realizării sar
cinilor majore ce ne revin în indus
trie $i agricultură, in celelalte do
menii de activitate, pentru sporirea 
contribuției la asigurarea bazei 
energetice a țării, la înfăptuirea 
neabătută a mărețelor obiective 
stabilite de Congresul al XIII-lea 
al Partidului Comunist Român.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN HUNEDOARA AL P.C.R. 
și a CONSILIULUI POPULAR JU
DEȚEAN se spune : Sîntem pe de
plin convinși că vizita dumneavoas
tră, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, întreprinsă îm
preună cu mult stimata tovarășă 
Elena Ceaușescu, în Republica Popu
lară Bulgaria. înțelegerile convenite 
vor contribui la ridicarea pe o treap
tă nouă, superioară a relațiilor prie
tenești dintre popoarele român și 
bulgar, la conlucrarea tot mai activă 
pentru soluționarea complexelor 
probleme ale vieții internaționale, 
însuflețiți de minunatul dumnea
voastră exemplu, comuniștii, toți 
oamenii muncii din județul Hune
doara își exprimă, și cu acest pri
lej, deplina adeziune la politica in
ternă și externă a partidului și sta
tului. hotărirea fermă de a nu pre
cupeți nici un efort pentru înfăptui
rea neabătută a mărețelor sarcini ce 
le revin din documentele Congresu
lui al XIII-lea al P.C.R. și din Pro
gramul insuflețitor al partidului de 
făurire a societății socialiste multi

lateral dezvoltate și înaintare spre 
comunism.

CONSILIUL DE CONDUCERE AL 
MINISTERULUI APĂRĂRII NA
ȚIONALE, exprimînd gindurile și 
sentimentele de aleasă stimă și pre
țuire, de nemărginit devotament și 
dragoste profundă ce vi le poartă 
oștirea țării, vede in acest nou dia
log la cel mai înalt nivel mărturia 
elocventă a cursului mereu ascen
dent al tradiționalelor relații de 
prietenie și colaborare dintre parti
dele, țările și popoarele noastre. 
Fructuosul dialog la nivel înalt, în
treaga activitate desfășurată. îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
cu prilejul acestei vizite, reprezintă 
o strălucită dovadă a consecvenței 
cu care dumneavoastră militați pen
tru dezvoltarea colaborării in Bal
cani. pentru transformarea acestei 
regiuni intr-o zonă a bunei vecină
tăți, păcii și cooperării, fără arme 
nucleare și chimice, fără trupe si 
baze militare străine. Vă raportăm 
că. în spiritul exigențelor formulate 
de dumneavoastră in cuvintarea ros
tită la recenta plenară a C.C. al 
P.C.R., ne vom consacra toate for
țele, întreaga pricepere și energie 
înfăptuirii exemplare a istoricelor 
hotăriri ale Congresului al XIII-lea 
al gloriosului nostru partid comu
nist. a Directivei privind pregătirea 
militară și politică a armatei, astfel 
îneît oștirea țării să contribuie activ 
la ridicarea patri-i pe noi culmi de 
progres și civilizație, să fie, totodată.

gata, in orice moment, ca la chema
rea patriei, la ordinul dumneavoas
tră să apere, împreună cu întregul 
popor, cuceririle revoluționare, inde
pendența, suveranitatea șl integri
tatea teritorială ale României so
cialiste.

Noul dialog la nivel înalt româno- 
bulgar constituie o mărturie a evolu
ției ascendente a tradiționalelor 
legături de bună vecinătate și 
colaborare fructuoasă statornicite 
între Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Bulgar, între cele 
două țări și popoare — se arată in 
telegrama adresată de COMITETUL 
JUDEȚEAN DE PARTID șl CON
SILIUL POPULAR JUDEȚEAN IA
LOMIȚA. în numele comuniștilor, 
al tuturor oamenilor muncii din 
însoritul bărăgan ialomițean, expri
măm deplina noastră adeziune la 
întreaga politică internă și externă 
a partidului și statului nostru. Vă 
încredințăm că toți cei ce trăim și 
muncim pe meleagurile ialomițene, 
urmind cu nestrămutată credință 
pilduitorul dumneavoastră exemplu 
de muncă și viață, vom acționa cu 
toată fermitatea pentru realizarea 
exemplară a sarcinilor ce ne revin 
din planul național unic de dezvol
tare economico-socială pe acest an și 
întregul cincinal, dedicind faptele 
noastre de muncă înaltului forum al 
comuniștilor români — Conferința 
Națională a partidului — și aniver
sării a 40 de ani de la proclamarea 
Republicii.

Noua întilnire romăno-bulgară la 
nivel inalt reprezintă o vie și puter
nică expresie a tradiționalelor legă
turi de prietenie și colaborare din
tre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Bulgar, dintre 
cele două țări și popoare, pe care le 
leagă aspirații comune pe drumul so
cialismului și comunismului — se re
liefează in telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN MARAMUREȘ AL 
P.C.R. Primirea entuziastă, manifes
tările de înaltă stimă și considera
ție de care v-ați bucurat pe întreg 
parcursul vizitei oglindesc cu preg
nanță prețuirea deosebită de care 
vă bucurați peste tot în lume. înal
ta apreciere față de politica realistă, 
umanistă, internă și externă a parti
dului și statului nostru, al cărei pro
motor de geniu sînteți. Rezultatele 
vizitei exprimă voința comună a ce
lor două partide, țări și popoare de 
a ridica la un nivel superior tradi
ționalele raporturi de colaborare po
litică. economică: tehnico-ștHnțiflcă, 
culturală și în alte sfere de acti
vitate.

Primirea deosebit de călduroasă ce 
v-a fost rezervată, manifestările de 
dragoste, stimă si prețuire cu care 
ați fost înconjurat in tot cursul vi
zitei de oamenii muncii din Sofia și 
Plovdiv, de conducătorii de partid și 
de stat bulgari sint expresia eloc
ventă a tradiționalelor legături de 
bună vecinătate și colaborare prie
tenească intre popoarele român șt 
bulgar, o mărturie vie a prestigiu
lui și a considerației de care vă 

bucurați pretutindeni, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
ca proeminentă personalitate politică 
și de stat a lumii contemporane, mi
litant de frunte al mișcării comu
niste și muncitorești internaționale 
— se afirmă în telegrama CONSI
LIULUI OAMENILOR MUNCII DE 
NAȚIONALITATE GERMANA DIN 
REPUBLICA SOCIALISTA ROMA
NIA.

Noua întîlnire și convorbirile pe 
care le-ați avut, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, cu tovarășul 
Todor Jivkov, cit și înțelegerile con
venite reprezintă un moment de cea 
mai mare însemnătate in cronica re
lațiilor româno-bulgare, constituie o 
valoroasă contribuție Ia continua lăr
gire și diversificare a colaborării din
tre cele două țări, spre binele am
belor popoare, al cauzei generale a 
socialismului și păcii.

Vibrantele manifestări de simpa
tie, sentimentele de prietenie și con
siderație exprimate față de Româ
nia. care se îngemănează cu înalta 
prețuire de care dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu vă bucurați pretutindeni 
în lume pentru activitatea de promo
tori neobosiți ai idealurilor de pace 
și colaborare internațională, au fă
cut să trăim, cu emoție și legitimă 
mindrie patriotică, fiecare moment 
al vizitei, al fructuoaselor convorbiri 
și entuziastelor primiri ce v-au fost 
rezervate în R.P. Bulgaria —- se 

spune în telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN MEHEDINȚI AL 
P.C.R. și a CONSILIULUI POPU
LAR JUDEȚEAN. Dind o înal
tă apreciere rezultatelor aces
tei solii, ne exprimăm deplina 
adeziune la politica științifică inter
nă și externă a partidului și statu
lui nostru. încrederea că prin această 
vizită prietenia și colaborarea dintre 
Republica Socialistă România și Re
publica Populară Bulgaria se vor 
dezvolta mai puternic și ne angajăm 
in fața partidului, a dumneavoas
tră personal, mult iubite și stimate 
conducător, să dăm viață in mod 
exemplar prețioaselor indicații și 
orientări ce ni le-ați dat la recenta 
pfenară a Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, pentru 
a intimpina cu realizări remarcabile 
marile și apropiatele evenimente — 
Conferința Națională a partidului și 
cea de-a 40-a aniversare a Re
publicii.

Primirile calde și prietenești, ma
nifestările de profundă simpatie și 
considerație cu care ați fost înconju
rat pe tot parcursul vizitei în Repu
blica Populară Bulgaria constituie 
noi și grăitoare dovezi ale înaltei a- 
precieri de care se bucură politica 
dinamică și profund constructivă, de 
pace și cooperare a României socia
liste. elaborată și promovată cu clar
viziune de dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
militant de frunte al mișcării comu
niste și muncitorești internaționale, 
personalitate proeminentă a lumii 
contemporane, .marele erou al păcii — 
se relevă in telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN NEAMȚ AL P.C.R. 
Este pentru noi un nou și fericit pri
lej de a ne reafirma sentimentele de 
nemărginită dragoste și prețuire, de 
vie recunoștință pe care le nutrim 
față de dumneavoastră, cel mai iubit 
și stimat fiu al poporului român, 
eminent conducător al partidului și 
statului, genial strateg și arhitect al 
României socialiste moderne, neobo
sit luptător pentru edificarea unei 
lumi mai bune și mai drepte pe pla
neta noastră, pentru dezarmare, pace 
și colaborare pe toate meridianele 
globului.

Dind o înaltă apreciere și apro
bind din inimă importantele docu
mente, acorduri și ințelegeri înche
iate in cadrul rodnicului dialog in
tre dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
și tovarășul Todor Jivkov. nutrim 
ferma convingere că acestea des
chid noi și luminoase perspective 
dezvoltării și adîncirii continue a 
colaborării și cooperării bilaterale, în 
interesul popoarelor român și bul
gar, al cauzei generale a socialis
mului. progresului și păcii in lume — 
se relevă in telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN SĂLAJ AL P.C.R. 
și a CONSILIULUI POPULAR JU
DEȚEAN. însuflețiți de cele mai fier
binți simțăminte de dragoste, aleasă 
prețuire și profundă recunoștință 
față de dumneavoastră, mult iubi
te și stimate tovarășe secretar gene
ral, vă asigurăm că vom acționa cu 

toată hotărîrea, cu elan patriotic și 
spirit revoluționar, in lumina indi
cațiilor și orientărilor date la recen
ta plenară a Comitetului Central td 
P.C.R., pentru îndeplinirea integra
lă și la noi cote calitative a sarci
nilor și angajamentelor asumate in 
întrecerea socialistă, întimpinind 
Conferința Națională a partidului și 
cea de-a 40-a aniversare a procla
mării Republicii cu noi și însemnate 
succese in toate domeniile de activi
tate.

Cu sentimente de profundă mîn
drie patriotică. înaltă stimă și alea
să prețuire. într-un glas cu intreaga 
națiune română, comuniștii, toți oa
menii muncii de pe înfloritoarele 
meleaguri sucevene își exprimă, și 
de această dată, gindurile pline de 
recunoștință, respect și gratitudine 
pentru rezultatele deosebit de fruc
tuoase ale noii vizite oficiale de 
prietenie în Bulgaria — se spune 
in telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN SUCEAVA AL P.C.R. 
și a CONSILIULUI POPULAR 
JUDEȚEAN. Prin intreaga des
fășurare. prin înțelegerile reali
zate, acest dialog la nivel înalt 
se înscrie ca un nou și important 
moment in întărirea pe mai departe 
a colaborării rodnice româno-bulga
re. exemplu elocvent de bună înțe
legere și colaborare între țări socia
liste vecine și prietene. Vă asigu
răm și cu acest prilej, mult stimate 
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
că. urmind înalta dumneavoastră 
pildă, vom milita cu toată dăruirea 
pentru înfăptuirea politicii interne 
și internaționale a partidului și sta
tului. pentru a intimpina cu rezulta
te deosebite în toate domeniile de 
activitate Conferința Națională a 
Partidului Comunist Român și cea 
de-a 40-a aniversare a proclamării 
Republicii.

Primirea deosebit de călduroasă 
pe pâmîntul Bulgariei, largul ecou 
internațional al acestei noi vizite 
oficiale de prietenie se constituie 
într-o elocventă dovadă a deosebitu
lui prestigiu de care se bucură poli
tica internă și externă a României 
socialiste, eminenta dumneavoastră 
personalitate de militant revoluțio
nar, de erou, al păcii, ca și a to
varășei Elena Ceaușescu, strălucit 
om politic și savant luptător pentru 
afirmarea peste hotare a geniului 
creator al poporului român pus în 
slujba păcii, prosperității și colabo
rării tuturor popoarelor, se reliefează 
în telegrama CONSILIULUI CEN
TRAL AL UNIUNII GENERALE A 
SINDICATELOR. Asigurindu-vă că 
sintem pe deplin conștienți de marile 
îndatoriri care ne stau în față în 
lumina aprecierilor și indicațiilor 
dumneavoastră subliniate in magis
trala cuvîntăre la recenta plenară a 
C.C. al P.C.R.. ne angajăm ca sub 
conducerea organelor și organizați
ilor de partid să acționăm cu toată 
fermitatea și răspunderea pentru 
mobilizarea susținută a oamenilor 
muncii la îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor de plan pe acest an.

Ne exprimăm deplina satisfacție 
față de rezultatele vizitei, ale con
vorbirilor dumneavoastră cu tova
rășul Todor Jivkov, care vor contri
bui la dezvoltarea in continuare a 
relațiilor de prietenie și colaborare 
româno-bulgare, in interesul Româ
niei și Bulgariei, al progresului și 
prosperității lor, al cauzei generale a 
socialismului — se arată in telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN TIMIȘ 
AL P.C.R. Urmărind cu profund in
teres programul dens al acestei noi 
și Strălucite acțiuni de politică ex
ternă a partidului și statului nostru, 
al cărei ințelept și neobosit promo
tor sînteți dumneavoastră, mult iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu', la
borioasa activitate desfășurată in 
timpul vizitei am desprins cu reală 
satisfacție și mîndrie patriotică una
nima apreciere și înalta considerație, 
stima și respectul cu care ați fost În
conjurat, largul ecou internațional al 
acestui eveniment, ilustrare a înțelep
ciunii șl clarviziunii cu care repre- 
zentați aspirațiile națiunii române. 
Pătrunși de adînca recunoștință pen
tru tot ceea ce faceți spre binele si 
fericirea poporului român, dorim, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să vă asigurăm, 
încă o dată, de voința fermă de a 
urma permanent și fără preget înal
tul exemplu de muncă, abnegație și 
dăruire revoluționară pe care ni-1 
oferiți.

însuflețite de sentimente de fier
binte dragoste, nemărginită prețui
re și înalt respect ce vl le poartă 
dumneavoastră, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu. cel mai 
iubit fiu al poporului român, condu
cătorul încercat și clarvăzător al 
partidului și statului, de al cărui 

Tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republicii Socialiste România, i-au mai fost 
adresate telegrame din partea unor comitete municipale, orășenești și 
comunale de partid, a unor ministere și altor instituții centrale, organi
zații de masă și obștești, colective de muncă din unități industriale și 
agricole, institute de cercetare și proiectare, instituții de cultură, artă 
și învățămînt, din alte domenii de activitate.

In telegrame se exprimă adeziunea profundă și satisfacția pentru ' 
rezultatele remarcabile ale vizitei oficiale de prietenie efectuate de to
varășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în 
R.P. Bulgaria, subliniindu-se că această vizită reprezintă un nou și im
portant moment în evoluția ascendentă a tradiționalelor legături de 
prietenie și colaborare dintre partidele, țările și popoarele noastre, un 
exemplu de conlucrare pentru cauza socialismului, întărirea climatului de 
pace, securitate și cooperare in Balcani, în Europa și în întreaga lume.

Semnatarii telegramelor reafirmă recunoștința fierbinte pe care în
tregul popor o nutrește față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, patriot în
flăcărat și revoluționar cutezător, pentru consecventele sale inițiative și 
demersuri de pace, menite să conducă ia soluționarea problemelor com
plexe care confruntă omenirea, asigurindu-l că oamenii muncii vor face 
totul pentru înfăptuirea neabătută a politicii interne și externe a parti
dului și statului nostru.

In telegrame se dă glas hotârîrii întregului popor de a acționa cu 
abnegație pentru înfăptuirea neabătută a hotăririlor Congresului al 
XIII-lea, pentru a întîmpina cu fapte de muncă exemplare Conferința 
Națională a partidului.

nume este indisolubil legat noul des
tin socialist al patriei, milioanele de 
femei de pe întreg cuprinsul țării, 
împreună cu întregul popor. își ex
primă bucuria și satisfacția față de 
rezultatele deosebit de rodnice ale 
vizitei de prietenie in Republica 
Populară Bulgaria — se afirmă în te
legrama CONSILIULUI NAȚIONAL 
AL FEMEILOR. Totodată, ne facem 
o înaltă datorie de a ne manifesta 
sentimentele de profund respect și 
admirație cu care femeile patriei 
noastre au urmărit activitatea des
fășurată in timpul vizitei in R.P. 
Bulgaria. împreună cu dumneavoas
tră. de către mult stimata și iubita 
tovarășă Elena Ceaușescu, fiind din 
nou martore ale înaltului prestigiu 
de care se bucură ca eminent om 
politic și de stat, ca remarcabil om 
de știință. Vă asigurăm, mult 
stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că femeile de ne 
întreg cuprinsul țării sint hotărîte 
să nu precupețească nici un efort 
pentru a da viață, împreună cu în
tregul popor, indicațiilor și exigen
telor pe care dumneavoastră le-ați 
formulat la recenta plenară a Co
mitetului Central al P.C.R.

Noua solie de pace și prietenie 
purtată cu strălucire de dumneavoas
tră în R.P. Bulgaria, călduroasa pri
mire cu care v-a intimpinat poporul 
acestei țări socialiste și înțelegerile 
convenite reprezintă un moment im
portant in amplificarea relațiilor de 
colaborare rodnică intre țările și po
poarele noastre, o dovadă grăitoare 
a activității neobosite pe care o des
fășurați pentru statornicirea in în
treaga lume a înțelegerii și conlucră
rii pașnice intre toate națiunile — se 
evidențiază in telegrama COMITE
TULUI JUDEȚEAN VASLUI AL 
P.C.R. și a CONSILIULUI POPU
LAR JUDEȚEAN. Constituie un mi
nunat prilej pentru noi ca și cu a- 
cest prilej să ne exprimăm, alături 
de întreaga națiune, mîndria patrio
tică de a avea în'fruntea partidalut 
și statului pe oel mai iubit fiu al 
poporului nostru, omul de aleasă 
omenie, pe dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
erou între eroii neamului. Ne anga- 
.jăm să,mili.tăm;. neabătut. pen,tru în
făptuirea exemplară a obiectivelor 
stabilite de Congresul al XIII-lea, a 
planului pe anul 1987.

Asemenea întregului nostru popor, 
comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul Vilcea am urmărit cu viu 
interes și deplină satisfacție vizita 
oficială de prietenie pe care ați 
efectuat-o. împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, in Republica 
Populară Bulgaria — se afirmă în 
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN VILCEA AL P.C.R. si a CON
SILIULUI POPULAR JUDEȚEAN. 
Primirea călduroasă și entuziastă, 
manifestările de profundă simpatie 
cu care ați fost înconjurați pretu
tindeni ne-au făcut să trăim intens 
sentimente de vibrantă mîndrie pa- \ 
triotică pentru stima, respectul și 
admirația de care dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe secretar ge
neral al partidului și președinte al 
Republicii, vă bucurați în lume ca 
eminentă personalitate a vieții poli
tice internaționale, ca militant neo
bosit pentru triumful cauzei păcii, 
al celor mai scumpe năzuințe ale 
omenirii. Vă încredințăm solemn că 
vom acționa fără preget, cu spirit 
revoluționar și energie creatoare 
pentru înfăptuirea neabătută a sar
cinilor economico-sociale ce ne revin 
din hotăririle istorice ale celui de-al 
XIII-lea Congres al partidului.

Animați de sentimente de ne
țărmurită dragoste și profundă recu
noștință. comuniștii, toți locuitorii 
județului Vrancea au urmărit cu sa
tisfacție și mîndrie patriotică vizita 
dumneavoastră, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu în 
R.P. Bulgaria — se subliniază in te
legrama COMITETULUI JUDEȚEAN 
VRANCEA AL P.C.R. Manifestările 
de profundă prietenie și stimă cu 
care ați fost intimpinat pretutindeni 
reprezintă o nouă și puternică ex
presie a înaltului prestigiu de care 
România, dumneavoastră, mult iubi
te tovarășe secretar general, vă 
bucurați în întreaga lume, pentru 
modul magistral in care acționați în 
vederea triumfului înaltelor idealuri 
de înțelegere și cooperare, de dez
voltare liberă și independentă a tu
turor popoarelor. Vă încredințăm că 
în lumina indicațiilor și orientărilor 
de excepțională însemnătate, formu
late de dumneavoastră la recenta 
plenară a C.C. al P.C.R.. ne vom in
tensifica preocupările pentru mobi
lizarea tot mai puternică a tuturor 
oamenilor muncii vrînceni. întîmpi- 
nînd cu noi și tot mai remarcabile 
fapte de muncă marile evenimente 
politice ale acestui an.
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Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

îmi este plăcut să vă adresez profunde mulțumiri pentru mesajul de 
felicitare pe care mi l-ați transmis in legătură cu realegerea mea in funcția 
.de președinte al Egiptului.

Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima încrederea că relațiile de prie
tenie și cooperare existente intre țările noastre vor cunoaște o dezvoltare 
tot mai puternică in viitor.

Cu cele mai alese urări,

MOHAMED HOSNI MUBARAK

Consfătuirea activului de partid din armată
Luni a avut loc Consfătuirea ac

tivului de partid din armată, care a 
analizat activitatea desfășurată de 
comandanți, organele și organiza
țiile de partid și ale U.T.C. pentru 
perfecționarea conducerii, stilului și 
metodelor de muncă în vederea in- 
tîmpinării Conferinței Naționale a 
partidului și a celei de-a 40-a ani
versări a proclamării Republicii cu 
rezultate superioare in îndeplinirea 
planului pregătirii de luptă și poli
tice, întărirea ordinii și disciplinei 
militare conștiente. sporirea neîn
treruptă a capacității combative a 
unităților și marilor unități.

La lucrările consfătuirii a partici
pat și a luat cuvîntul tovarășul Ion

Cu privire la ședința Comitetului miniștrilor afacerilor 
externe ai statelor participante la Tratatul de la Varșovia

In conformitate cu înțelegerea in
tervenită, la sfirșitul lunii octombrie 
1987 va avea loc la Praga ședința

Cronica zilei
Luni, președintele Marii Adunări 

Naționale, Nicolae Giosan, s-a întil- 
nit cu Louis Jung, președintele 
Adunării Parlamentare a Consiliu
lui Europei, care, la invitația M.A.N., 
efectuează o vizită în țara noastră.

Au fost abordate aspecte ale dez
voltării conlucrării între Marea 
Adunare Națională și Adunarea 
Parlamentară în vederea intensifică
rii relațiilor economice, tehnico- 
științifice, culturale și in alte do
menii de activitate dintre țara noas
tră și țările membre ale Consiliului 
Europei.

A fost subliniat rolul parlamente
lor și parlamentarilor din Europa 
și din întreaga lume în instaurarea 
unui climat de pace și colaborare în 
viața internațională.

Oaspetele a avut, de asemenea, o 
întrevedere cu ministrul afacerilor 
externe, loan Totu, în cadrul căreia 
s-a efectuat un schimb de păreri 
privind relațiile dintre România și 
țările membre ale Consiliului Eu
ropei. precum și unele aspecte ale 
situației internaționale actuale.

★
Președintele Marii Adunări Națio

nale, Nicolae Giosan, a primit luni 
delegația Camerei Consilierilor a 
Dietei Japoniei. condusă de Koji 
Masuoka. aflată într-o vizită în țara 
noastră, la invitația M.A.N.

S-a procedat la un schimb de in
formații cu privire la activitatea 
parlamentelor dip România, și Ja
ponia. rehefindu-se rolul acestorâ in 
direcția intensificării relațiilor bi
laterale de prietehie și colaborare. A

ALEGERILE DL DEPUTATI■
(Urmare din pag. I)
crației și Unității Socialiste — care 
prin întreaga lor activitate de pină 
acum au dat dovadă că merită în
crederea de a fi aleși și care prezin
tă garanția că vor acționa pentru 
îndeplinirea sarcinilor mari ce re
vin consiliilor populare.

A fi deputat este o mare cinste, o 
mare onoare, dar aceasta nu în
seamnă că s-ar putea considera ca
litatea de deputat ca un „titlu ono
rific". Trebuie dată cea mai mare 
atenție selectării candidaților, întru- 
cit experiența a arătat că unii depu- 
tați au avut o activitate formală, un 
rol șters în viața circumscripțiilor, 
ajungind să fie uitați și necunoscuți 
de propriii alegători — in contrast 
cu acei deputați care și-au înțeles 
misiunea, au dovedit competență și 
inițiativă, energie și pasiune în 
munca obștească, cucerindu-și un 
binemeritat prestigiu în rindul ma
selor, acționind pentru continua în
florire a localităților in care trăiesc 
și muncesc. Nu puține din proble
mele de fiecare zi ce preocupă pe 
cetățeni — de ordin edilitar, de 
transport în comun, comerț, aprovi
zionare, asistență medicală etc. — 
își pot găsi rezolvarea atunci cînd

INFORMAȚII
• „Cupa campionilor europeni" la 

popice feminin, desfășurată in ora
șul cehoslovac Presov, a fost ciștiga- 
tă de echipa noastră „Electromureș" 
Tg. Mureș (Maria Oltean, Ilona Bar
tha, Aurelia Șerdean. Elena Andrees- 
cu. Rodica Baciu, Doina Țăgean și 
Melinda Demeter), urmată de for
mația Szeged (Ungaria) și Lokomo
tiv Sumperk (Cehoslovacia). La mas
culin. echipa Aurul Baia Mare s-a 
clasat pe locul al 2-lea, precedată de 
formația K.S.V. Olimpia Morfelden 
(R.F.G.).
• în bazinul „Dinamo" din Capita

lă s-a disputat meciul tur dintre for
mațiile Dinamo București și Stilon 
Gorzow (Polonia), contind pentru 
sferturile de finală ale „Cupei cam
pionilor europeni" la polo pe apă. 
Victoria a revenit dinamoviștilor, cu 
scorul de 16—10 (3—2, 6—2. 1—2,
6—4), după o întilnire interesantă, 
spectaculoasă. Pentru învingători 
au înscris Hagiu (8 goluri), Ionescu, 
Ardelean (cite 2). Moiceanu, Po
pescu, Răducanu și Olaru (cite 1). 
Golurile oaspeților au fost realizate 
de Osinski (3), Michalski. Pawlak 
(cite 2), Borowski. Bujko și Andrus- 
kiewicz (cite 1). Returul va avea loc 
la sfirșitul acestei săptămini. la Gor
zow.
• Meciurile etapei a 8-a a Campio

natului diviziei A de fotbal s-au 
încheiat cu următoarele rezultate : 
F.C.M. Brașov — F.C. « Olt 7—0 
(3—0), F.C. Argeș — Steaua 0—0, 
Petrolul — Politehnica Timișoar^ 
1—1 (1—0), Universitatea Craiova — 
C.S.M. Suceava 2—0 (0—0), A.S.A. 
Tg. Mureș — Universitatea Cluj- 
Napoca 2—1 (0—1), Victoria — Ra
pid 3—0 (1—0), S.C. Bacău — Di
namo 1—2 (1—1), Flacăra — Corvi- 
nul 1—0 (0—0). Sportul studențesc 
— Oțelul Galați 0—2 (0—0). In cla
sament, pe primul loc a trecut Dir 
namo, cu 16 puncte, urmată de 
Steaua (15 puncte), Universitatea 
Craiova, Victoria, Oțelul (cîte 11 
puncte) etc.

Coman. membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Intr-o atmosferă de puternică 
angajare patriotică. participants 
au adresat tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU. secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, o te’egramă prin care 
asigură pe comandantul suprem că. 
urmînd neabătut luminosul său 
exemplu de muncă și acțiune revo
luționară. nu vor precupeți nici un 
efort spre a fi gata Oricînd să apere, 
împreună cu întregul popor, cuceri
rile revoluționare, independenta, su- 
veranitatea și integritatea teritorială 
ale României socialiste.

Comitetului miniștrilor afacerilor ex
terne ai statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia.

fost relevată, de asemenea, dorința 
comună de a întări conlucrarea din
tre parlamentele și parlamentarii 
din cele două țări în cadrul organis
melor internaționale, in vederea 
promovării și instaurării unui climat 
de înțelegere și pace în lume.

A fost prezent Masanari Ozaki, 
ambasadorul Japoniei la București.

Biroul Marii Adunări Naționale a 
oferit un dineu în onoarea parlamen
tarilor japonezi.

★ -
Cu prilejul celei de-a 43-a aniver

sări a Zilei Armatei Populare Polo
ne. ambasadorul Republicii Populare 
Polone la București, Boguslaw Sta- 
hura, a oferit luni un cocteil.

Au participat membri ai condu
cerii Ministerului Apărării Naționa
le. reprezentanți ai Ministerului A- 
facerilor Externe, generali și ofițeri.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice și atașați militari acre
ditați în țara noastră.

★
La Craiova a fost deschisă luni ex

poziția de fotografii „Arta sticlei în 
Austria la sfirșitul secolului al XIX- 
lea și începutul secolului XX". ma
nifestare organizată in cadrul schim
burilor culturale bilaterale. Expozi
ția reunește reproduceri ale unor o- 
biecte din colecțiile Muzeului de 
arte aplicate din Viena și ale mu
zeelor de artă din Linz și Graz.

La vernisaj a fost prezent amba
sadorul Austriei Ia București, An
dreas Berlakovich.

(Agerpres)

IN CONSILIILE POPULARE
deputății sînt activi, au un contact 
viu și permanent atit cu consiliul 
popular, cit și cu cetățenii, știu să-i 
antreneze la diversele acțiuni ini
țiate. Aceste realități trebuie să 
călăuzească pe cetățeni atit în pro
punerea candidaților, cit și la ale
gerea lor, calitatea de deputat pre- 
supunînd o obligație socială liber 
asumată, o îndatorire morală față de 
concetățeni — de a munci fără pre
get, de a se afla în primele rînduri 
ale luptei pentru traducerea în viață 
a hotărîrilor partidului și a legilor 
țării, a da dovadă de spirit revolu
ționar, a se dedica cu pasiune și 
abnegație, cu gindul și fapta, trebu
rilor obștii.

Prin întreaga 6a desfășurare, ac
tuala campanie electorală este che
mată să se constituie într-o nouă 
manifestare a unității întregului 
nostru popor in jurul partidului, al 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a voinței de 
nestrămutat a oamenilor muncii de 
la orașe și sate de a adăuga la rea
lizările de pină acum mereu altele, 
superioare, acționind neabătut pen
tru înfăptuirea Programului parti
dului, pentru continua înălțare a 
României socialiste pe culmi tot 
mai înalte de progres și civilizație.

SPORTIVE
• La Palatul sporturilor și cultu

rii din Capitală au inceput ieri cam
pionatele republicane și ale „Dacia- 
dci" la box, la care participă circa 
100 de sportivi din întreaga țară. In 
cel mai spectaculos meci al galei 
inaugurale, în limitele categoriei 
semiușoară, Daniel Măeran (Steaua), 
mai rapid și mai clar în lovituri, l-a 
întrecut la puncte cu o decizie de 
5—0 pe Marian Dumitrescu (Di
namo). Alte rezultate la aceeași ca
tegorie : Petre Gigei (Metalul Bucu
rești) b.p. Mitică Boțe (I.M.U.C. 
București) ; Abladin Faredin (Farul 
Constanța) b.p. Vasile Sava (A.S.A. 
Prahova Ploiești). Rezultate înregis
trate la categoria mijlocie : Doru 
Maricescu (Steaua) b.p. Nicolae Tă- 
nase (Metalul Chimia Rm. Vileea) ; 
Mihail Valentin (Farul Constanța) 
b.p. Marcel Bereșoaie (Rapid). 
Astăzi au loc alte două reuniuni pre
liminare, prima de la ora 16, cea 
de-a doua de la ora 18,30.

• Săptămîna aceasta, în zilele de 
16, 17 și 18 octombrie, pe patinoarul 
artificial din Miercurea-Ciuc se vor 
desfășura Campionatele internațio
nale de patinaj artistic ale Româ
niei, la care au fost invitați sportivi 
și sportive din Bulgaria, R.F. Ger
mania. Polonia, Cehoslovacia, R.P.D. 
Coreeană, Ungaria și R.D. Germană.

• Desfășurat la Berlin, în pre
zența a 20 000 de spectatori, meciul 
dintre echipele R. D. Germane și 
U.R.S.S., contind pentru prelimina
riile campionatului european de 
fotbal, s-a încheiat la egalitate :
1— 1 (1—0). Au marcat Kirsten, res
pectiv Aleșnikov.

© în meci pentru sferturile de fi
nală ale „Cupei campionilor euro
peni" la polo pe apă, echipa VSHC 
Budapesta a întrecut pe teren pro
priu cu scorul de 9—7 (4—2, 2—1,
2— 3, 1—1) formația Spandau din 
Berlinul occidental, deținătoarea 
trofeului.

Pentru a participa la lucrările celei de-a 43-a 

ședințe a sesiunii C.A.E.R.

0 delegație a Republicii Socialiste România, 
condusă de primul-ministru al guvernului, 

tovarășul Constantin Dăscălescu, a sosit la MoscovaI *
MOSCOVA. 12 (Agerpres). — Luni 

a sosit la Moscova delegația Repu
blicii Socialiste România, condusă de 
tovarășul Constantin Dăscălescu. 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, prim-minis- 
tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, care va participa la 
lucrările celei de-a 43-a ședințe (ex
traordinare) a sesiunii Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc.

La aeroport, delegația a fost în- 
timpinată de Nikolai Rijkov, membru

Sesiunea Adunării Generale a O.N.U.
Intervenția reprezentantului român în Comitetul pentru probleme 

economice și financiare
NAȚIUNILE UNITE 12 (Agerpres).

— Gh. Cercelescu transmite : Comi
tetul pentru probleme economice și 
financiare al Adunării Generale a 
O.N.U. examinează situația econo
miei mondiale, indeosebi aspectele 
privind creșterea datoriilor externe 
ale țărilor în curs de dezvoltare si 
multiplicarea măsurilor protecționis
te din comerțul internațional.

în intervenția sa. referindu-se 
la considerentele și propunerile 
României, ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu, privind proble
mele majore ale vieții internaționale 
aflate pe ordinea de zi a celei de-a 
42-a sesiuni a Adunării Generale, 
distribuite ca document oficial al 
O.N.U., reprezentantul român a ară
tat că. dată fiind gravitatea situației 
economice, se impune adoptarea de 
urgență a unor măsuri concrete și 
hotărîte pentru soluționarea globală, 
politico-economică a problemei dato
riei externe a țărilor în curs de dez
voltare. El a evidențiat necesitatea 
ca Adunarea Generală să adopte un 
apel adresat tuturor țărilor dezvol
tate creditoare, băncilor și instituții
lor financiare internaționale, inclu
siv F.M.I. și B.I.R.D., pentru ca a- 
cestea să instituie un moratoriu pe o 

• perioadă de cel puțin 5 ani pentru

Convorbiri chino-ungare
BEIJING 12 (Agerprgș). - . I,a ■

Beijing s-au desfășurat convorbiri 
intre Zhao Zivang, secretar general 
interimar al C.C. al P.C. Chinez, pre
mierul Consiliului de Stat al R. P. 
Chineze, și Jănos Kâdâr. secretar 
general al P.M.S.U., aflat în vizită

BANGKOK: Conferința Uniunii 
Interparlamentare

BANGKOK 12 (Agerpres). — La 
Bangkok au început lucrările celei 
de-a 78-a Conferințe a Uniunii Inter
parlamentare, reunind delegații din 
87 de țări, inclusiv o delegație a 
Marii Adunări Naționale din Repu
blica Socialistă România, condusă de 
Marin Ivașcu, vicepreședinte al 
M.A.N., președintele Grupului ro
mân din Uniunea Interparlamentară.

La confluența Nilului Alb cu Nilul Albastru
La început Khartumul, capitala 

Republicii Sudan — așezare cu o 
lungă și zbuciumată istorie — ocupa 
doar fîșia îngustă de pămînt, în for
ma unei trompe de elefant (de ajei 
provine și numele de Khartum, in 
limba arabă „trompă de elefant"), 
situată între cursurile Nilului Alb și 
Nilului Albastru, înainte ca ele să-și 
unească apele. Apoi orașul s-a ex
tins, inglobînd treptat zone, altă
dată dominate de nisipuri, pe care 
hărnicia omului le-a transformat 
radical, „plantind", alături de mii și 
mii de arbori și flori, construcții 
moderne, cu o arhitectură cind zvel- 
tă, cînd sobră, in funcție de destina
ție și de cartierul unde sint ampla
sate.

La Khartum se simte pulsul în
tregii țări. Aici se făuresc planurile 
pentru cucerirea de noi și noi tere
nuri deșertice, făcîndu-le să rodeas
că, pentru extragerea bogățiilor 
subsolului și prelucrarea lor în inte
resul poporului.

Sudanul prezintă 6 mare varietate 
de climă, sol și vegetație — de la 
cea ecuatorială musonică la clima 
tropicală deșerticâ, de la căldurile 
toride și nisipurile deșertului din 
nord (la Wadi Haifa este unul din 
„polii" cu cele mai ridicate tempe
raturi, unde ani de zile nu cade nici 
o picătură de ploaie) la precipita
țiile abundente și pădurile ecuato
riale din sud, de la vulcanul stins 
Jeber Marra, cu o înălțime de 
3 500 m, la întinsele platouri și sa
vane. Și totuși există un element 
fizico-geografic dominant, in mă
sură să transforme — prin efortul si 
inteligența omului — chiar și cele 
mai neprielnice condiții climaterice. 
Iar acesta este Nilul.

Din podișul Etiopiei își trage obîr- 
șia Nilul Albastru, iar din Uganda 
vine Nilul Alb. Confluența lor re
prezintă un spectacol fascinant. Pe 
o porțiune de mai mulți kilometri, 
pînă aproape de cea de-a șasea ca
taractă, se pot distinge, datorită co
loritului, apele celor două Niluri. 
Care apoi, adunate într-un singur 
curs, pornesc maiestuos pînă la Ma
rea Mediterană, dind viață unor pă- 
mînturi aride, copleșite de răsufla
rea dogoritoare a deșertului.

In vasta operă de lichidare a stă
rii de subdezvoltare, la care fusese 
condamnată economia țării în trecut, 
poporul sudanez, după cucerirea 
independenței, la 1 ianuarie 1956, a 
pus pe primul loc valorificarea 
uriașelor sale întinderi de pămînt și 
a bogatelor resurse naturale. Era și 

al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S.. 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., de alte persoane oficiale.

A fost prezent Ion Bucur, ambasa
dorul României la Moscova.

*
La plecare, pe aeroportul Otopeni. 

delegația a fost condusă de tovarășul 
Gheorghe Oprea, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. prim viceprim-ministru al 
guvernului, de miniștri.

A fost de față E. M. Tiajelnîkov, 
ambasadorul U.R.S.S. la București.

creditele acordate țărilor în curs de 
dezvoltare.

De asemenea, vorbitorul s-a pro
nunțat pentru eliminarea barierelor 
protecționiste și pentru asigurarea 
unor condiții prielnice dezvoltării și 
diversificării schimburilor economice 
dintre state.

România — a spus vorbitorul — 
consideră necesară revitalizarea ne
gocierilor Nord-Sud, și, in acest 
scop, se pronunță pentru organizarea, 
în cadrul O.N.U.,' a unei conferințe 
internaționale, cu participarea. în 
condiții de egalitate, atît a țărilor 
dezvoltate, cit și a celor în curs de 
dezvoltare, care să aibă drept obiec
tiv elaborarea de soluții reciproc ac
ceptabile la problemele economice 
actuale — inclusiv privind datoria 
externă — și să contribuie la lichi
darea subdezvoltării si edificarea 
unei noi ordini economice mondiale.

In încheiere, reprezentantul român 
a subliniat rolul deosebit pe care 
Organizația Națiunilor Unite este 
chemată să-I joace in promovarea, 
pe calea dialogului, a unei largi și 
neîngrădite cooperări economice și 
tehnico-științifice. în edificarea unei 
lumi mai drepte și mai bune, a păcii 
și colaborării internaționale.

oficială în R. P. ChiimziK-r, șplațează 
■agenția China Nouă; S4a>. efectuat un 
schimb de 'păreri ‘ 'asupra 'relațiilor 
bilaterale, exprimind dorința recipro
că de a dezvolta raporturile priete
nești pe linie de partid și. de stat în 
mod susținut, stabil și multilateral.

Sint prezenți, de asemenea, repre
zentanți ai unor organizații interna
ționale.

Participanții dezbat probleme ale 
situației politice, economice și so
ciale actuale din lume, cum sint în
făptuirea dezarmării nucleare, întă
rirea încrederii între state, decoloni
zarea, lichidarea apartheidului și 
rasismului.

firesc ca, într-o țară în care aproxi
mativ 70 la sută din populația ac
tivă este angajată în agricultură, 
să se acorde o atenție deosebită a- 
cestei ramuri hotărîtoare a econo
miei, ce realizează 38 la sută din 
produsul național și contribuie cu 
aproape 90 la sută din totalul expor
turilor. Aceste opțiuni fundamentale 
sînt prezente și în planurile Jpe 1987 
și cele de perspectivă ale guvernu
lui sudanez, ținîndu-se seama de 
faptul că din cele 84 milioane ha 

COORDONATE ALE SUDANULUI 
CONTEMPORAN

SUPRAFAȚA : 2 505 813 kmp
POPULAȚIA : 22 milioane locuitori
CAPITALA : Khartum — 2,7 milioane locuitori
ALTE ORAȘE : Port Sudan, Wad Medani, El Obeid, Juba, 

Nyala, El Fasher
ZIUA NAȚIONALĂ : 1 ianuarie, proclamarea indepen

denței (1956)
ORGANIZAREA DE STAT : republică parlamentară ; pu

terea legislativă este exercitată de Adunarea Constituantă (301 
deputați) ți Consiliul Suprem (organ colectiv) ; puterea execu
tivă este exercitată de guvern și Consiliul Suprem (arbitru 
suprem al afacerilor de stat)

de teren arabil se cultivă, în pre
zent, doar 8 la sută și că numai 2 
la sută din suprafață este irigată. 
Ca urmare, pe lingă sistemele 
de irigații Gezira-Managil. Rahad, 
Khasm El Girba, a complexului Ke- 
nana și a lucrărilor de construcții la 
canalul Jonglei, de 360 km, dintre 
Bor și Malakal, se prevede atrage
rea în circuitul productiv a noi și 
noi suprafețe de deșert și de sava
nă, pentru a se extinde în primul 
rind culturile de bumbac, principala 
bogăție a țării, apoi cele de trestie 
de zahăr, sorg, arahide, griu, sesam, 
manioc, mei. Totodată se întreprind 
pași in acțiunea de modernizare și 
mecanizare a lucrărilor agricole, 
pentru creșterea randamentului o- 
goarelor.

Se acordă, de asemenea, o mare 
atenție creșterii animalelor, Sudanul 
dispunînd de circa 20 milioane bo
vine, 19 milioane ovine. 2.5 milioane 
caprine, 2,7 milioane cămile și un 
milion de cabaline. Pieile de ani
male, atît brute, cît și prelucrate.

„Este inadmisibil să se irosească resursele pentru înarmare 
in timp ce un miliard de oameni trăiesc în sărăcie" 

Intîlnirea secretarului general al C.C. al P.C.U.S., 
Mihail Gorbaciov, cu membri ai conducerii C.I.S.L.

MOSCOVA (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul la o întîlnire cu membri ai 
conducerii Confederației Internațio
nale a Sindicatelor Libere (C.I.S.L.), 
Mihail Gorbaciov. secretar general 
al C.C. al P.C.U.S.. a subliniat că, 
dincolo de, specificul activității sin
dicale din diferite țări, toate sindi
catele trebuie să apere drepturile 
celor ce muncesc. In acest cadru, 
informează agenția T.A.S.S.. condu
cătorul sovietic a apreciat în mod 
deosebit poziția sindicatelor din ță
rile in curs de dezvoltare, care au 
evidențiat că este inadmisibil să se 
irosească resursele pentru înarmare 
în timp ce peste un miliard de oa
meni trăiesc în sărăcie, iar peste ju
mătate din pooulația globului nu are 
posibilitatea de a-si satisface nece
sitățile cele mai elementare.

Referindu-se la relația dintre de
zarmare și dezvoltare. Mihail Gor
baciov a. cerut reprezentanților sin
dicatelor din sistemul capitalist să 
mediteze asupra faptului dacă acest 
sistem este sau nu în măsură să a- 
sigure populației sale un nivel de 
trai corespunzător fără militarizare

«

Chemările C.C. al P.C.U.S.
cu prilejul împlinirii a 70 de ani

de la Marea Revoluție Socialistă din Octombrie
MOSCOVA 12 (Agerpres). — La 

Moscova au fost date publicității 
Chemările C.C. al P.C.U.S. cu prile
jui Împlinirii a 70 de ani de la Ma
rea Revoluție Socialistă din Octom
brie.

C.C. al P.C.U.S. adresează oame
nilor muncii din Uniunea Sovietică 
chemarea de a acționa in mod crea
tor pentru cauza revoluționară a în
noirii vieții societății, de a participa 
activ la conducerea economică, de 
a-și însuși și aplica în mod creator 
experiența înaintată, formele avan
sate de organizare a muncii, auto- 
conducerea și autofinanțarea. Cetă
țenii U.R.S.S. sint chemați să dez
volte democrația socialistă, să apro
fundeze critica și autocritica, să-și 
sporească exigența și responsabili
tatea.

ÎN LEGĂTURĂ CU RETRAGEREA DIN KAMPUCHIA 
A UNUI NOU LOT DE MILITARI VIETNAMEZI

HANOI 12 (Agerpres). — Gu
vernele R.S. Vietnam și R.P. 
Kampuchia au convenit asupra retra
gerii din Kampuchia a unui nou 
lot de voluntari vietnamezi, în cursul 
lunii noiembrie a acestui an. După 
cum Țelwă.agenția vietnameză de 
Știri V.N.A:, citată de T.A.S.S.. acesta' 
este cel de-'al șaselea' contingent de. 
voluntari vietnamezi care părăsește* 
Kampuchia începind din 1983. După 
cum s-a precizat, retragerea acestui

CONFLICTUL DINTRE IRAN ȘI IRAK
TEHERAN 12 (Agerpres). — După 

cum transmite agenția IRNA, ca
zarma „Al Rashid" din Bagdad a 
fost lovită de o rachetă sol-sol lan
sată de forțele iraniene. Totodată, un 
comunicat militar relevă că artileria 
forțelor terestre iraniene a supus 
unor tiruri mai multe obiective eco
nomice irakiene, între care instala
țiile petroliere și stațiile de pompare 
de la Banmil și Naftkhaneh, centrala 
electrică Al-Hart.ha, fabrica de hirtie 
din Basra, unele unități economice 
din Mandali, Megatu și Halwan.

constituie una din principalele surse 
de venituri in exportul sudanez.

In ceea ce privește industria, gu
vernul se preocupă de dezvoltarea 
acelor ramuri pentru care există o 
bază sigură de materii prime. S-a 
extins astfel industria extractivă, 
țara dispunind de resurse importan
te — petrol, crom, ăur, argint, gips, 
mangan, magnezit. S-au înălțat fa
brici textile, ca și întreprinderi de 
prelucrare a lemnului (pădurile o- 
cupind 23 la sută din suprafața țării) 

și fabrici de zahăr, îngrășăminte 
chimice etc. In economia națională 
sudaneză un loc important îl ocupă 
și guma arabică, Sudanul realizind 
80 la sută din producția jnondială.

Toate acestea, împreună cu dez
voltarea învățămîntului și extinde
rea așezămintelor social-sanitare 
reflectă cu claritate obiectivele prio
ritare ale autorităților de la Khar
tum — de a satisface, din resurse 
proprii, necesarul de produse de 
bază, de a extinde și diversifica pro
ducția agricolă, de a dezvolta indus
tria prelucrătoare și a ridica, pe a- 
ceastă cale, standardul de viață al 
populației. Ele Se constituie în tot 
atîtea convingătoare dovezi ale as
pirațiilor poporului sudanez spre o 
dezvoltare liberă și independentă, 
potrivit intereselor sale naționale de 
bunăstare și progres.

O atenție deosebită acordă autori
tățile de la Khartum soluționării po
litice, prin negocieri, a situației din 
sudul țării, pentru realizarea unei 
reconcilieri naționale, de natură să 

și fără schimburi neechivalente cu 
„lumea a treia", adică fără exoloa- 
tarea resurselor umane și materiale 
ale acesteia.

Amintind principalele inițiative 
de politică externă ale U.R.S.S., 
M. Gorbaciov a arătat că acestea a- 
cordă prioritate problemelor dezar
mării. Dezarmarea — a declarat el
— permite satisfacerea mai mare a 
nevoilor oamenilor muncii. Ea în
seamnă economisirea de resurse și 
orientarea acestora spre soluționa
rea problemelor cu adevărat umane, 
inclusiv a celor cum sînt sărăcia, 
pericolul ecologic și. desigur, dato
riile externe.

Conducerea sovietică — a sous se
cretarul general al C.C. al P.C.U.S.
— apreciază că acordul privind ra
chetele nucleare cu rază medie de 
acțiune și cele operativ-tactice poate 
și trebuie să fie încheiat. Probleme
le care au mai rămas pot fi rapid 
soluționate. Consider — a precizat, 
de asemenea, conducătorul sovietic
— că un acord privind armamentele 
strategice ofensive este posibil și el 
poate fi realizat in timpul mandatu
lui actualei Administrații a S.U.A.

C.C. al P.C.U.S. adresează, totoda
tă. un apel popoarelor lum i de a 
milita împotriva pericolului nuclear, 
pentru încetarea cursei inarmărilor 
și stăvilirea forțelor agresiunii și 
militarismului, pentru menținerea și 
consolidarea păcii generale. Politica 
externă a țării sovietelor — se spu
ne în document — este o politică 
pentru o lume denuclearizată. pen
tru colaborare internațională și pro
gres social.

în document se transmite un salut 
frățesc popoarelor din țările socia
liste. partidelor comun’ste și munci
torești, luptătorilor împotriva ex
ploatării imperialiste, a oprimării și 
neocolonialismului. pentru libertate 
și independentă.

lot de militari vietnamezi se va efec
tua in prezența unor observatori in
ternaționali.

PNOM PENH 12 (Agerpres) — Mi
nisterul Apărării al R.P. 'Kampuchia 
a dat publicității. Ia Pnom Penh. un 
comupicai prin care, anupță retra
gerea din Kampuchia, în noiembrie 
a.c., a unui nou contingent de volun
tari vietnamezi — relatează agenția 
S.P.K., citată de T.A.S.S.

BAGDAD 12 (Agerpres) — Potrivit 
agenției I.N.A., avioane de luptă 
irakiene au efectuat raiduri împotri
va a două obiective navale mari 
aflate în apropierea coastelor iranie
ne. atingindu-și ținta. Totodată,- 
arată I.N.A., aviația irakiană a în
treprins un raid asupra bazei aerie
ne iraniene de la Dehloran.

în luptele de la sol, relatează agen
ția irakiană de presă, forțele irakiene 
au atacat posturi de observație și 
depozite de muniții ale forțelor ira
niene in diferite sectoare ale frontu
lui.

asigure atît traducerea în viață a 
proiectelor de dezvoltare economică 
și socială a intregii țări, cit și re
zolvarea problemelor complexe cu 
care se confruntă populația atît in 
sud, cît și în nord.

In ceea ce privește relațiile cu 
alte țări, Sudanul se pronunță pen
tru o politică de bună vecinătate, 
bazată pe principiile de nealiniere, 
respectarea suveranității și indepen
denței naționale, neamestecului in 
treburile interne, pornind de ia -do
rința instaurării unui climat de des
tindere și pace in Africa și in În
treaga lume.

Animat de sentimente da caldă 
prietenie și solidaritate față de po
poarele care au pășit pe calea dez
voltării de sine stătătoare, poporul 
român a urmărit și urmărește cu in
teres și simpatie eforturile și înfăp
tuirile poporului sudanez. Este deo
sebit de semnificativ faptul că țara 
noastră a recunoscut tinărul stat su
danez chiar la 1 ianuarie 1956 
ziua în care acesta marca zdrobirea 
cătușelor robiei coloniale, iar rela
țiile diplomatice au fost stabilite la 
17 ianuarie același an. De atunci, 
intre țările noastre s-au dezvoltat 
și extins raporturi de colaborare și 
cooperare pe multiple planuri, 
România participînd la realizarea in 
Sudan a unor important- obiective 
din domeniile construcțiilor civile, 
hidrocarburilor, transporturilor flu
viale și rutiere, industriei textile și 
materialelor de construcții, agricul
turii și zootehniei, ca și in alte sfe
re de activitate. Impunătoarea clă
dire 'a Parlamentului sudanez, pro-, 
iectată de. specialiștii români și con
struită prin eforturile muncitori'or 
noștri și, ale celor sudanezi, consti
tuie o grăitoare mărturie a rodniciei 
acestei colaborări. S-au dezvoltat, 
totodată, relațiile culturale și teh
nico-științifice, precum și conlucra
rea româno-sudaneză pe plan inter
național

Fără îndoială că vizita In țara 
noastră, la invitația președinte
lui Nicolae Ceaușescu. a pre
ședintelui Consiliului Suprem al 
Republicii Sudan. El Sayed Ahmed 
El Mirghani, va marca un important 
moment în dezvoltarea colaborării 
prietenești, reciproc avantajoase din
tre țările noastre, contribuind tot
odată la afirmarea năzuințelor de 
pace. înțelegere și progres care 
animă cele două popoare.

Nicolae PLOPEANU

I AGENȚIILE DE PRESĂ , 

TRANSMIT i |
I CONVORBIRI. într-o declarație I 

făcută la încheierea vizitei sale la I
• Washington, ministrul de externe 

al R.F.G., Hans-Dietrich Genscher. I
I a relevat că in cursul dialogului | 
| purtat cu oficialitățile țării-gazdă 

a ieșit în relief opinia comună a i 
I celor două părți potrivit căreia

eliminarea totală a rachetelor nu- I 
cleare cu rază medie de acțiune re- 

I prezintă o contribuție importantă I 
la procesul dezarmării și la asigu- I 
rarea stabilității pe continentul eu
ropean. Totodată, el a subliniat I 

I necesitatea ca toate posibilitățile I 
existente în prezent să fie utilizate .' 
declin pentru îmbunătățirea reia- . 

I fiilor Est-Vest și pentru realizarea
de progrese in negocierile pentru I 
dezarmare.

I ' PLENARA. La Madrid au luat | 
| sfîrșit lucrările p’enarei C.C. al 

P.C. din Spania, informează agen- ■ 
Ițî.a Taniug. La sfîrș'tul a două zile I 

de dezbateri. p’enara a adontat I 
proiectul programului partidului și 
a'te documente, care vor fi pre- I 

I rentate Congresului al XII-lea al |
P.C. din Spania, programat pentru 
a doua parte a lunii februarie 1988. i

FESTIVAL „AKAHATA". în su- • 
' burbia TiofU a capitalei nipore s-a 

încheiat duminică cel de-al 28-lea I 
I Festival al z'arului „Akahata". or- I 
I gan al P.C. Japonez. Bucurindu-se 

de participarea, in timpul celor I 
Itrei zile cît a durat sărbătoarea, a | 

dîtorva sute de mii de persoane, 
evenimentul a constituit o nouă .

■ demonstrație a prestigiului de care 
se bucură P.C.J. in rîndul poporu- I 

• lui japonez și în viața internatio- 
Inală. în timpul festivalului au fost I 

organizate expoziții, simpozioane. I 
expuneri, care au evidențiat obiec
tivele luptei oamenilor muncii ni- . 

Iponi in etapa actuală.

PREMIUL NOBEL PENTRU 
MEDICINA. La Stockholm s-a a- I 

I nunțat în mod ofirial cîstigătorul | 
| de anul acesta al Premiului Nobel 

pentru medicină. Este vorba des- i 
Inre cercetătorul japonez Susumo I 

Tonegawa. care a efectuat studii ' 
ample in domeniul imunității or- 

. ganismului uman.
I COMUNICAT COMUN. Congresul 

Național African (A.N.C.) și Orga- i 
Inizația Poporului din Africa de I 

Sud-Vest (S.W.A.P.O.) cer elibe- 1 
rarea necondiționată a lui Nelson

■ Mandela și a tuturor patrioților I 
sud-africani și namibieni — se I 

' spune într-un comunicat „comun al 
celor două organizații dat publici- I 

I tații la Alger cu prilejul Zilei in
ternaționale de solidaritate cu 1 
deținuții politici din Africa de Sud

| și Namibia. în același document. I 
I A.N.C. și S.W.A.P.O. cer ridicarea I 

interdicției pentru activitatea orga
nizațiilor politice ale populației de | 
culoare din R.S.A. și Namibit). | 

I abolirea totală a apartheidului, 
reîntoarcerea tuturor extlaților po- , 

Ilitici, transformări politice structu
rale în Africa de Sud și decoloni- 1 
zarea teritoriului namibian.

I SATELIT. După un zbor de 13 | 

' zile, apăratul de coborire al sate
litului de cercetări biologice „Cos- |

I mos 1887" a aterizat luni dimineața | 
I în lakuția. anunță agenția T.A.S.S.

La bordul satelitului au fost reali- i 
I zate cercetări biologice inclusiv in 

cadrul unor programe de colabora- I 
're internațională.

I NUMIRE. Primul ministru al | 
I Sudanului, Sadiq El Mahdi, l-a 

numit pe Mamon Mahjub Sinada i 
I în funcția de ministru de externe

— informează agenția T.A.S.S.. 1 
1 citind cotidianul egiptean „Al 
■ Ahram".
I PARLAMENTUL COREEI DE 

SUD a adoptat luni proiectul noii | 
I constituții, acesta fiind aprobat 

atit de deputății partidului de gu- 
vernămint, cit și de cei ai opozi- 

Iției. Proiectul urmează să fie su
pus unui referendum național la 27 I 
octombrie. In urma puternicelor 
manifestații de protest ale popu- I 

I lației, autoritățile de la Seul au | 
I fost nevoite să accepte modificarea 

constituției, ceea ce presupune, in- i 
Itre altele, includerea prevederii ca 
președintele statului să fie ales • 
prin sufragiu general. Alegerile 
prezidențiale directe ar putea să I 

I aibă loc, potrivit agenției Kyodo, I 
I la 17—18 decembrie.
| REUNIUNE. Luînd cuvîntul la I 

încheierea lucrărilor reuniunii C.C. I 
al Patidului Progresul Socialist 

I Birman, de guvernămînt. U 'Ne I
Win, președintele partidului, a ară- | 
taț că Birmania trebuie să pună 
bazele unor noi principii de re- i 

| formă pentru a face față schimbă- 
I rilor din domeniul economic. In 
1 acest scop este necesară pârtiei- . 
• parea întregului popor, a spus el.
I ALEGERI. Primul-ministru al 

Turciei, Turgut Ozal. a anunțat că I 
Ila 1 noiembrie în această țară vor I 

avea loc alegeri generale antici
pate.

VIOLENȚA. Președintele coali
ției de stingă „Uniunea Patriotică" I 

I(U.P.) din Columbia, Jaime Pardo I 
. Leal, fost candidat la președinția 
republicii, a fost asasinat cu focuri ■ 

I de armă in localitatea Mesa, la 80 I 
km de Bogota. în ultimii doi ani. 
aproape 470 de membri de frunte i 

Iai acestei grupări politice, in care I 
este reprezentat și Partidul Comu
nist, au fost asasinați de elemente i 

Iale extremei drepte. La Bogota și I 
in alte orașe aie țării au fost or
ganizate manifestații de protest . 

I împotriva valului de violență poli- I 
I tică și a organizațiilor teroriste 

„Escadroanele morții", mențio- < 
| nează agenția Prensa Latina. |

MANEVRE. După cum s-a anun- . 
I țat la Washington, un avion de ti- I pul F-16 S, aparținind forțelor ae- 1 

riene americane, s-a prăbușit sim- . 
I bătă in apropierea țărmului turc al I 
I Mării Negre. Aparatul lua parte la 

manevrele militare desfășurate în . 
I flancul sudic al N.A.T.O., sub de- I I numirea de „Display Determina-» 

tion". Se menționează că pilotul. < 
I salvat prin catapultare, a fost găsit I 

de vase turcești care navigau in 1
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