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14 INVITAȚIA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU
Șl A TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU,

MARClND IH MOMENT IMPORTANT IN DEZVOLTAREA REIAJIIIOR 
DE PRIETENIE ȘI COLABORARE ROMÂNO-BIRMANE, IERI A INCEPtl

Vizita oficiala de prietenie a președintelui Republicii 
Socialiste a Uniunii Birmane,

Sau Yu, împreună cu doamna San Yu
Sosirea 

în Capitală
La invitația tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, președin
tele Republicii Socialiste 
România, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, vineri, 23 octom
brie, a sosit la București pre
ședintele Republicii Socialiste 
a Uniunii Birmane, San Yu, 
împreună cu doamna San 
Yu. care efectuează o vizită 
oficială de prietenie în țara 
noastră.

Vizita in România a pre
ședintelui Republicii Socialis
te a Uniunii Birmane, con
vorbirile la nivel înalt ce vor 
avea loc cu acest prilej re
prezintă un moment de în
semnătate deosebită în evo
luția relațiilor de prietenie și 
colaborare statornicite între 
cele două 'țări, o expresie a 
dorinței de a se dezvolta în 
viitor aceste bune raporturi, 
în interesul reciproc, al cau
zei păcii și înțelegerii inter
naționale.

Ceremonia sosirii înaltului 
oaspete a avut loc pe aero
portul Otopeni. Pe frontis
piciul aerogării se aflau por
tretele președinților 
Nicolae Ceaușescu și San Yu, 
încadrate de drapelele de stat 
ale României și Birmaniei. 
Pe mari pancarte erau în-

(Continuare în pag. a lll-a)

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
generai al Partidului Comunist Român, a avui loc, vineri, 
23 octombrie, ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.

In prima parte a ședinței, Comitetul Politic Executiv a 
discutat și aprobat o serie de măsuri privind pregătirea 
și definitivarea unor importante documente ale activității 
economico-sociale in vederea prezentării lor spre dezba
tere și adoptare de către sesiunea a Vl-a a celei de-a 

i IX-a legislaturi a Marii Adunări Naționale. De asemenea, 
I au fost dezbătute și aprobate unele propuneri legate 

de dezvoltarec in continuare a relațiilor diplomatice ale 
României cu olte state.

In continuare, în cadrul ședinței a fost făcută O 
INFORMARE CU PRIVIRE LA VIZITA OFICIALĂ DE PRIE
TENIE EFECTUATĂ ÎN TARA NOASTRĂ DE PREȘEDINTELE 
CONSILIULUI SUPREM'AL REPUBLICII SUDAN, EL SAYED 
AHMED EL MIRGHANI, in perioada 13-16 octombrie 1987.

Comitetul Politic Executiv a apreciat că vizita și con
vorbirile dintre președintele Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele El Sayed Ahmed El Mirghani se înscriu, prin 
rezultatele lor, ca un moment important in dezvoltarea 
relațiilor româno-sudaneze corespunzător intereselor de 
progres ale celor două popoare, ca o contribuție de 
seamă Ic cauza păcii, înțelegerii și colaborării interna
ționale.

A fost subliniată importanța concluziilor la cpre s-a 
ajuns, in timpul vizitei, privind extinderea colaborării 
reciproc avantajoase - pe plan economic, tehnico-știin- 
țific și în alte domenii de interes comun.

In acest sens, s-a evidențiat însemnătatea înțelegerilor 
convenite pentru intensificarea activității de realizare a 
obiectivelor de colaborare existente, pentru identificarea 
și finalizarea de noi acțiuni de cooperare, îndeosebi in 
domeniile construcțiilor civile, minier și geologic, al avia
ției, formării cadrelor și in alte sectoare, precum și 
pentru lărgirea și diversificarea schimburilor de mărfuri, 
pe baza unor acorduri de lungă durată, care sâ confere 
stabilitate și perspectivă raporturilor economice româno- 
sudaneze.

Comitetul Politic Executiv a subliniat, totodată, semni
ficația schimbului de păreri pe care cei doi președinți 
l-au avut cu privire la problemele vieții internaționale, 
care a pus in evidență voința României și Sudanului de 
a conlucra tot mai șjrins pe arena mondială - in cadrul 
O.N.U. și al instituțiilor sale specializate, al „Grupului 
celor 77" și al mișcării țărilor nealiniate - pentru înfăp
tuirea dezarmării, in primul rind a celei nucleare, soluțio
narea tuturor problemelor litigioase dintre state numai 
prin mijloace pașnice, lichidarea subdezvoltării și edifi
carea unei noi ordini economice internaționale, pentru 
asigurarea unei păci trainice pe planeta noastră. S-a 
relevat in mod deosebit faptul că, in cursul convorbirilor, 
a fost reafirmată solidaritatea celor două țâri cu lupta 
popoarelor africane pentru lichidarea totală a colonialis
mului, împotriva politicii rasiste și de apartheid, pentru 
consolidarea independenței naționale și dezvoltare eco
nomică și socială de sine stătătoare.

Comitetul Politic Executiv a aprobat pe deplin rezul
tatele intîlnirii la nivel înalt româno-sudaneze și a cerut 
guvernului, ministerelor, celorlalte organe centrale să 
asigure luarea măsurilor necesare pentru realizarea 
întocmai a înțelegerilor convenite cu privire ia extinderea 
in continuare a conlucrării dintre cele două țări.

In cadrul ședinței Comitetului Politic Executiv a fost 
prezentată, in continuare, O INFORMARE CU PRIVIRE 
LA VIZITA DE PRIETENIE FĂCUTĂ IN TARA NOASTRĂ 
DE PREȘEDINTELE KAMPUCHIEI DEMOCRATE, NORODOM 
SIANUK. Comitetul Politic Executiv a dat o deosebită apre
ciere modului in care președintele Nicolae Ceaușescu a 
reafirmat, și cu acest prilej, poziția consecventă o Româ
niei socialiste în problema kampuchiană, subliniind, și 
de această dată, că țara noastră s-a pronunțat și se 
pronunță pentru reglementarea pe cale pașnică, prin 
tratative, a situației din Kampuchio, pentru realizarea 
unei largi reconcilieri naționale între toate forțele, 
retragerea trupelor străine și încetarea oricărui amestec 
din afară, pentru asigurarea independenței, suveranității 
și statutului de țară neutră și nealiniată al Kampuchiei. 
S-a apreciat că rezolvarea pe această cale a situației 
din Kampuchia este în interesul poporului kampuchian, 
al tuturor țărilor și popoarelor din zonă, al cauzei păcii, 
înțelegerii și colaborării în- Asia de sud-est și în 
intreaga lume.

Comitetul Politic Executiv a apreciat că întîlnirea din
tre președintele Nicolae Ceaușescu și președintele

Norodom Sianuk reprezintă o nouă contribuție la dez
voltarea relațiilor româno-kampuchiene, la soluționarea 
politică, constructivă a problemei kampuchiene.

In cadrul ședinței Comitetului Politic Executiv a fost 
prezentată, de asemenea, O INFORMARE IN LEGĂTURĂ 
CU VIZITA DE STAT EFECTUATĂ DE TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU, PREȘEDINTELE REPUBLICII SO
CIALISTE ROMÂNIA, ÎMPREUNA CU TOVARĂȘA ELENA 
CEAUSESCU, IN REPUBLICA TURCIA, LA INVITAȚIA PRE
ȘEDINTELUI KENAN EVREN, în perioada 19—21 octombrie.

Comitetul Politic Executiv a dat o deosebită apreciere 
rezultatelor intilnirii dintre președinții Nicolae Ceaușescu 
și Kenan Evren, care marchează un nou și însemnat mo
ment in evoluția bunelor relații dintre cele două țări, re- 
levînd rolul determinant al dialogului romăno-turc Iți ni
vel inalt in dezvoltarea continuă a colaborării dintre 
România și Turcia, in intărirea prieteniei dintre cele două 
popoare, in folosul și spre binele lor, al cauzei destin
derii, înțelegerii și păcii in Balcani, in Europa și în lume.

S-a apreciat, cu satisfacție, că, in cadrul convorbirilor 
pe care președintele Nicolae Ceaușescu le-a avut tu pre
ședintele Kenan Evren și primul-ministru Turgut Ozal, s-a 
ajuns la o serie de înțelegeri bune cu privire la ridicarea 
pe un plan superior a colaborării economice și tehniro- 
științifice, corespunzător potențialului real, in continuă 
creștere, de care dispun România și Turcia. In acest scop, 
au fost convenite noi direcții de acțiune menite să asi
gure extinderea pe multiple planuri a conlucrării bilate
rale, pe o bază echilibrată și reciproc avantajoasă. Au 
fost evidențiate înțelegerile stabilite în vederea realizării, 
in comun, în cele două țări, ca și pe terțe piețe, a noi 
obiective de colaborare, îndeosebi în construcții și comu
nicații, în industria de autovehicule, in electrotehnică, 
energetică, metalurgie, in domeniile petrolier, petrochi
mic, minier și geologic. Totodată, s-au reliefat măsurile 
adoptate privind crearea de posibilități mai largi între
prinderilor și companiilor din cele două țări de a conlu
cra în diverse sectoare de activitate.

Comitetul Politic Executiv a subliniat importanța Acor
dului pe termen lung privind schimburile comerciale și 
cooperarea economică și tehnică între Guvernul Repu
blicii Socialiste România și Guvernul Republicii Turcia, 
semnat cu prilejul vizitei, apreciind că el deschide largi 
perspective pentru intensificarea schimburilor în aceste 
domenii economice, a colaborării și cooperării intr-o se
rie de sectoare de mare importanță pentru progresul eco
nomic și social al celor două țări. A fost relevată, în 
acest context, însemnătatea înțelegerii convenite între cei 
doi președinți de a se constitui, atit în România, cit și 
in Turcia, cite un grup special, care sâ urmărească per
manent realizarea in cele mai bune condiții a obiective
lor de colaborare prevăzute.

Comitetul Politic Executiv a relevat, totodată, impor
tanța schimburilor de vederi, desfășurate in cadrul vizitei, 
în legătură cu unele probleme actuale ale vieții interna
ționale. S-a apreciat în mod deosebit faptul că, în timpuf 
convorbirilor, a fost afirmată hotărirea României și Turciei 
de a întări conlucrarea pe plan internațional și de a spri
jini activ eforturile îndreptate in direcția opririi cursei 
înarmărilor si trecerii la măsuri concrete de dezarmare, 
în primul rind de dezarmare nucleară, rezolvării pe cale 
politică, prin tratative, a problemelor litigioase și conflic
telor existente in diferite regiuni ale globului, soluționării 
constructive, in interesul păcii și progresului tuturor po
poarelor, a problemelor complexe - economice și poli
tice - ce confruntă omenirea.

Comitetul Politic Executiv a apreciat importanța deose
bită a dialogului dintre cei doi șefi de stat cu privire la 
situația din Balcani. A fost subliniată contribuția deose
bită pe care România și Turcia — ca țări situate în 
această regiune geografică - o pot aduce, împreună 
cu celelalte țâri balcanice, la dezvoltarea unei largi co
laborări bi și multilaterale in Balcani, la întărirea încre
derii și la soluționarea politică, pe calea negocierilor, a 
problemelor care mai există intre unele din ele, in scopul 
transformării Balcanilor intr-o zonă a păcii, bunei veci
nătăți și a cooperării.

Aprobind in unanimitate rezultatele vizitei, Comitetul 
Politic Executiv a cerut guvernului, ministerelor, celorlalte 
organe centrale ,sâ ia toate măsurile și să acționeze pen
tru înfăptuirea acordurilor și înțelegerilor convenite pri
vind dezvoltarea pe multiple planuri a colaborării și 
cooperării româno-turce.

Comitetul Politic Executiv a rezolvat, totodată, probleme 
curente ale activității de partid și de stat.

Viz
Președintele Republicii Socialis

te a Uniunii Birmane, San Yu, și 
doamna San Yu au făcut, vi-

tă protoco
neri după-amiază, o vizită pro
tocolară președintelui Republi
cii’ Socialiste România, tovarășul

ara
Nicolae Ceaușescu, și tovarășei 
Elena Ceaușescu, ia Palatul Con
siliului de Stat.

Dineu oficial oferit de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu în onoarea

Desfășurată sub semnul bunelor 
relații de prietenie și colaborare 
dintre țările și popoarele noastre, 
al dorinței comune de a.se extin- 
de și întări fn viitor aceste rapor
turi, întrevederea a avut loc in
tr-o ambianta cordială, de stimă 
și încredere reciprocă.

CONSILIUL DE STAT Al REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA 
DECRET 

pentru convocarea Marii Adunări Naționale
In temeiul articolului 54 din Constituția Republicii Socialiste România, 
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează :
Articol unic. — Se convoacă Marea Adunare Națională în a șasea sesiune a celei de-a 

IX-a legislaturi în ziua de 30 octombrie 1987, ora 9.

NICOLAE CEAUȘESCU
PREȘEDINTELE REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

președintelui San Yu și a doamnei San Yu
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

președintele Republicii Socialiste 
România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu âu oferit,, vineri, un dineu 
oficial in onoarea președintelui Re
publicii Socialiste a Uniunii Birmane, 
San Yu, și a doamnei San Yu, la 
Palatul Consiliului de Stat.

La dineu au luat parte membri șl 
membri eupleanți ai Comitetului Po

litic Executiv’ al C.C. al P.C.R., 
secretari ai’ Comitetului Central al 
partidului, membri ai C.C. al P.C.R., 
ai Consiliului de Stat și ai guver
nului. conducători ai unor instituții 
centrale.

Au luat parte persoanele oficiale 
care îl însoțesc pe șeful statului 
birmanez în vizita în țara noastră.

In timpul dineului, desfășurat

într-o atmosferă de , caldă cordiali
tate și prietenie, președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
San Yu au rostit toasturi, urmărite 
cu deosebit interes și subliniate cu 
aplauze de cei prezenți.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste a Uniunii 
Birmane și Republicii Socialiste 
România.

TOASTUL PREȘEDINTELUI 
NICDLAE CEAUSESCU

Stimate domnule președinte,
Stimată doamnă San Yu,
Tovarăși și prieteni,
îmi face o deosebită plăcere să vă adresez, și în 

acest cadru, dumneavoastră și colaboratorilor ce vă 
însoțesc, un salut cordial și urarea de bun venit pe 
pămintul României.

Vizita dumneavoastră — care are loc la scurt timp 
de la întîlnirea noastră de Ia Rangoon — constituie o 
expresie a relațiilor de prietenie și colaborare ce s-au 
statornicit și se dezvoltă între România și Birmania, 
a dorinței comune de a le întări și extinde tot mai 
mult. îmi exprim convingerea că, în cadrul convorbi
rilor pe care le vom avea în timpul vizitei, vom iden
tifica noi posibilități de a dezvolta și mai mult aceste 
relații. Considerăm că dezvoltarea conlucrării dintre 
România și Birmania — pe baza principiilor deplinei 
egalități în drepturi, respectului independenței și 
suveranității naționale, neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc — corespunde pe deplin 
intereselor de progres și bunăstare ale popoarelor 
noastre, cauzei generale a destinderii, colaborării și 
păcii în lume.

Cunoaștem eforturile pe care poporul birman le 
depune pe calea dezvoltării economico-sociale inde
pendente a patriei sale. Ca prieteni ai Birmaniei și ai

TDASTUL PREȘEDINTELUI 
' SAN YU

Stimate domnule președinte,
Stimată doamnă Elena Ceaușescu,
Stimați invitați și prieteni,
Doresc să exprim sentimentele de stimă pe care 

le nutrim fată de Excelența Voastră și poporul Româ
niei, precum și cele mai sincere mulțumiri pentru 
primirea călduroasă și generoasa ospitalitate acordate 
mie personal, ca și membrilor delegației, pentru cu
vintele de apreciere’ pe care le-ați rostit.

Sînt bucuros să mă aflu în frumoasa dumneavoas
tră țară și este un priv^egiu pentru, mine de a fi 
primul președinte al Republicii Socialiste a Uniunii 
Birmane care efectuează o vizită de stat în România.

îmi exprim speranța că această vizită va contribui 
la dezvoltarea și întărirea în continuare a relațiilor 
de prietenie existente între țările noastre.

(Continuare în pag. a III-a)

Domnule președinte,
Deși Birmania și România se află situate la mare 

distanță geografică. Excelența Voastră .știe că relațiile 
noastre s-ap caracterizat printr-o, strînsă prietenie, în
credere și cooperare reciprocă de-a lungul anilor, încă 
de la stabilirea relațiilor noastre diplomatice, în 1956. 
în decursul acestor ani au fost efectuate schimburi 
prietenești de vizite între conducătorii noștri și mă
(Continuare in pag. a IlI-a)

Vii expresii 
ale aprobării 

si satisfacției
7 7

întregului popor 
pentru rezultatele 

vizitei de stat 
efectuate 

de tovarășul
7

Nicolae Ceaușescu, 
impreună 

cu tovarășa
7

Elena Ceausescu, 
in Republica Turcia

Telegrame 
adresate 

tovarășului 
Nicolae Ceaușescu
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Vii expresii ale aprobării si satisfacției întregului popor pentru rezultatele 
vizitei de stat efectuate de tovarășul Nicolae Ceausescu, 

împreună cu tovarășa Elena Ceausescu, in Republica Turcia
TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU

» »

Intr-un glas și intr-o simțire cu în
tregul popor, cu sentimente de pro
fundă mîndrie patriotică și aleasă pre
țuire, comuniștii, toți oamenii muncii 
din județul nostru vă exprimă, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
dumneavoastră, mult stimată to
varășă Elena Ceaușescu, deplina sa
tisfacție, unanima aprobare pentru 
rezultatele rodnice ale vizitei de stat 
pe care ați efectuat-o in Republica 
Turcia, eveniment de remarcabilă 
însemnătate în cronica relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre cele 
două țări — se spune în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN ALBA 
AL P.C.R.

Vă asigurăm că, înflăcărați de 
strălucitul dumneavoastră exemplu, 
vom depune eforturi sporite pentru 
Îndeplinirea exemplară a obiective
lor de dezvoltare economică și so
cială pe acest an și pe întregul cin
cinal, răspunzind cu însuflețitoare 
fapte de muncă chemării dumnea
voastră de a întimpina Conferința 
Națională a partidului și cea de-a 
40-a aniversare a proclamării Repu
blicii cu realizări de prestigiu, con
sacrate Înfloririi multilaterale a pa
triei socialiste.

Am trăit din nou momente de cea 
mai înaltă mindrie patriotică văzind 
că in Republica- Turcia, ca pretutin
deni in lume, ați fost intimpinat cu 
deosebit de calde manifestări priete
nești, cu cele mai alese sentimente 
de stimă și respect. Este pentru noi, 
argeșenii, un fericit prilej să dăm 
încă o dată glas profundului oma
giu pentru modul strălucit in care 
promovați politica științifică a parti
dului și statului nostru in domeniul 
relațiilor internaționale, pentru con
tribuția dumneavoastră inestimabilă 
la triumful principiilor menite să 
asigure, prin colaborarea activă a 
tuturor popoarelor, a tuturor state
lor, indiferent de mărime și orin- 
duire socială, edificarea unei lumi 
mai bune și mai drepte pe planeta 
noastră — se spune in telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN ARGEȘ 
AL P.C.R. Această nouă vizită a 
confirmat din nou cu strălucire că 
dumneavoastră sînteți cunoscut pre
tutindeni ca o personalitate de mare 
prestigiu, cu o activitate prodigioa
să, pusă in slujba marilor idealuri 
ale umanității. Vă asigurăm că, ur- 
mînd pilduitorul dumneavoastră 
exemplu, comuniștii, toți oamenii 
muncii din județul Argeș își vor 
aduce o contribuție sporită la ridi
carea României socialiste pe noi 
culmi de civilizație, progres și bună
stării.

Noua solie de pace și prietenie 
purtată cu strălucire de dumnea
voastră in Turcia — mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu — re
prezintă un moment important in 
amplificarea relațiilor de colaborare 
rodnică între țările și popoarele 
noastre, o dovadă grăitoare a acti
vității neobosite pe care o desfășu- 
rați pentru instaurarea in Balcani și 
în întreaga lume a unui climat de 
destindere, securitate, încredere și 
largă cooperare intre popoare — ,sș 
arată în telegrama adresată de CO- 
MITETUL JUDEȚEAN BACAU AL 
P.C.R. Ne exprimăm, totodată, alese 
sentimente de prețuire și profundă 
gratitudine față de tovarășa Elena 
Ceaușescu, eminent om politic, sa
vant de largă recunoaștere interna
țională, pentru contribuția adusă la 
înfăptuirea politicii interne și ex
terne a partidului și statului nostru, 
la dezvoltarea și înflorirea științei, 
învățămintului și culturii românești. 
Ne angajăm solemn să acționăm cu 
toată hotărirea pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor economico- 
sociale ce ne revin pe anul 1987, 
spre a întimpina cu rezultate deose
bite Conferința Națională a P.C.R.

Urmărind. împreună cu Întregul 
popor, strălucita desfășurare a vizitei 
de stat pe care ați întreprins-o, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
in Republica Turcia, cei’ce muncesc 
pe tărimul cercetării științifice, dez
voltării tehnologice și introducerii 
progresului tehnic vă adresează cele 
mai calde sentimente de stimă, pre
țuire și dragoste, dind expresie 
recunoștinței profunde pentru tot 
ceea ce faceți spre- binele țării, pen
tru afirmarea în lume a exemplarei 
politici de Înțelegere, cooperare și 
pace a României socialiste, al cărei 
făuritor de căpătii sinteți — se spune 
în telegrama adresată de BIROUL 
EXECUTIV AL COMITETULUI NA
ȚIONAL PENTRU ȘTIINȚA ȘI 
TEHNOLOGIE. Ne angajăm, mult 
stimate tovarășe secretar general al 
partidului și președinte al Republi
cii. ca — în domeniile noastre de 
activitate — să onorăm exemplar 
obligațiile ce ne revin in virtutea 
Acordului pe termen lung între Gu
vernul României și Guvernul Turciei 
privind schimburile comerciale și 
cooperarea economică și tehnică. 
Sub conducerea tovarășei academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu, 
prim viceprim-ministru al guvernu
lui, președintele Consiliului Național 
al Științei și învățămintului, vom 
face totul pentru ca, printr-o spo
rire însemnată a participării cerce
tării și ingineriei tehnologice la 
soluționarea sarcinilor ~ economice 
subliniate de dumneavoastră la re
centa Plenară a Comitetului Central, 
să întlmpinăm cu cinste Conferința 
Națională a partidului și cea de-a 
40-a aniversare a Republicii.

In telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN BRAȘOV AL P.C.R. șl 
CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN se menționează : împreună 
cu Întreaga țară, ne manifestăm 
mindria patriotică pentru primirea 
deosebit de caldă și înaltele onoruri 
ce v-au fost rezervate pe tot par
cursul vizitei pe care ați între
prins-o, mult stimate șl iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, Împreună 
cu mult stimata tovarășă Elena 
Ceaușescu, In Republica Turcia, ca 
Ilustru conducător de partid și de 
stat, personalitate strălucită a vieții 
Internationale, militant de frunte 
pentru instaurarea unei lumi mai 

bune și mai drepte. Folosim și acest 
prilej pentru a vă raporta, mult 
stimate tovarășe secretar general al 
partidului, președinte al Republicii, 
că oamenii muncii din județul nos
tru, în frunte cu comuniștii, sint 
ferm angajați în aplicarea în viață 
a indicațiilor și sarcinilor pe care 
le-ați trasat la recenta plenară a 
Comitetului Central al partidului, 
acționind cu totală dăruire și spirit 
revoluționar pentru îndeplinirea în 
condiții cit mai bune a planului pe 
acest an în industrie și agricultură, 
in celelalte domenii ale activității 
economico-sociale, pentru a întim
pina cu noi și importante fapte de 
muncă Conferința Națională a parti
dului și cea de-a 40-a aniversare a 
proclamării Republicii.

In telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN CARAȘ-SEVERIN AL 
P.C.R. se spune : Cu profunde sen
timente de mîndrie patriotică, eu viu 
interes și deplină aprobare, asemenea 
întregii noastre națiuni, comuniștii, 
oamenii muncii, toți locuitorii jude
țului Caraș-Severin au urmărit 
desfășurarea vizitei de stat pe care 
dumneavoastră, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu mult stimata tovarășă 
Elena Ceaușescu, ați efectuat-o în 
Turcia. Exprimînd satisfacția deo
sebită față de rezultatele vizitei, vă 
asigurăm că oamenii muncii din ce
tățile cu foc viu ale Caraș-Severi- 
nului nu vor precupeți nici un efort 
pentru traducerea exemplară in 
viață a ințeleptei și clarvăzătoarei 
politici interne și externe a parti
dului și statului nostru, al cărei 
neobosit artizan șîntețl dumnea
voastră, mult stimate tovarășe secre
tar general. Aducem și cu acest 
prilej un cald și respectuos omagiu 
mult stimatei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, pentru 
contribuția importantă lă dezvol
tarea științei românești și la Îmbo
gățirea patrimoniului universal, la 
punerea cuceririlor geniului uman 
în slujba păcii și progresului între
gii omeniri, merite evidențiate pe 
larg și cu ocazia întîlnirii cu 
oamenii de știință, rectori și pro
fesori din Turcia.

In telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN CLUJ AL P.C.R. se spu
ne : Urmărind cu aleasă mîndrie 
patriotică desfășurarea vizitei de 
stat întreprinse de dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, in Repu
blica Turcia, toți oamenii muncii 
din județul nostru își exprimă, 
într-un glas cu întregul nostru 
popor, deplina satisfacție șl apro
barea unanimă față de rezultatele 
fructuoase ale noului dialog la nivel 
înalt româno-turc. Primirea deose
bit de caldă care v-a fost făcută in 
Republica Turcia, manifestările de 
profundă stimă, aleasă considerație 
și prețuire, aprecierile elogioase la 
adresa politicii externe a României 
sint o confirmare elocventă a realis
mului și justeței principiilor pro
movate cu consecvență de dumnea
voastră, Locuitorii de pe străvechile 
meleaguri ale Clujului dau o înaltă 
prețuire reafirmării șl cu acest 
prilej a propunerii dumneavoastră 
privind organizarea în cel mai scurt 
timp a unei conferințe la nivel inalt 
a șefilor de stat și de guvern ai 
țărilor balcanice, acțiune care ar 
avea o mare importanță pentru gă
sirea căilor de întărire a încrederii 
in Balcani și ar influența pozitiv 
climatul pe continentul european și 
în întreaga lume. Ne exprimăm 
voința neclintită de a vă urma in 
tot ceea ce gindiți și întreprindeți, 
de a munci cu pasiune și răspun
dere cpmunistă pentru a da viață 
hotărîrilor istoricului Congres al 
XIII-lea al partidului.

Alături de întregul nostru popor, 
comuniștii, toți oamenii muncii din 
MINISTERUL AFACERILOR EX
TERNE au urmărit, cu mindrie pa
triotică și sentimente de profundă 
satisfacție, vizita de stat pe care ați 
efectuat-o, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, în Republica 
Turcia. Vizita de stat în Turcia, 
mesajul dumneavoastră de strălucit 
reprezentant al poporului român, de 
proeminentă personalitate a vieții 
politice internaționale constituie o 
nouă șl semnificativă acțiune de 
politică externă a României în 
direcția dezvoltării continue a ra
porturilor de prietenie și colaborare 
cu toate țările lumii, în spiritul 
coexistenței pașnice. Ne exprimăm 
deplina adeziune față de rezultatele 
fructuoase ale vizitei și vă asigu
răm. mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că sintem ferm 
hotăriți să acționăm pentru traduce
rea în viață a sarcinilor ce ne revin 
din documentele și înțelegerile con
venite cu acest prilej. Vom face 
totul pentru ca rezultatele muncii 
noastre să se situeze la nivelul înalt 
al exigențelor pe care le impune 
locul de prestigiu ocupat de Româ
nia socialistă în rîndul comunității 
internaționale, ca urmare a ideilor, 
inițiativelor și acțiunilor dumnea
voastră neobosite, pătrunse de un 
fierbinte patriotism și răspundere 
istorică fată de interesele vitale ale 
poporului român, ale întregii ome
niri.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din județul Constanța au urmărit 
cu viu interes vizita de stat pe care 
dumneavoastră, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu mult stimata tovarășă 
Elena Ceaușescu, ați efectuat-o în 
Turcia — această nouă și remar
cabilă acțiune pe care ați realizat-o 
în interesul păcii și colaborării in
ternaționale— se arată in telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN CON
STANȚA AL P.C.R. și a CONSI
LIULUI POPULAR JUDEȚEAN. 
Aprecierea deosebită, de către înalte 
și prestigioase instituții și persona
lități ale științei șl culturii turce, a 
contribuției de excepțională valoare 
■ tovarășei academican doctor ingi
ner Elena Ceaușescu la progresul 

chimiei moderne, la dezvoltarea 
științei, la utilizarea cuceririlor teh- 
nico-științifice in interesul popoa
relor și al păcii ne-a produs o vie 
satisfacție. Exprimîndu-ne deplinul 
acord cu rezultatele fructuoase ale 
acestei vizite, vă asigurăm că nu 
vom precupeți nici un efort pentru 
întimpinarea Conferinței Naționale 
a partidului cu rezultate remarcabile 
în toate domeniile.

In telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN COVASNA AL P.C.R. se 
arată : Mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, impresio
nanta solie a colaborării și păcii pe 
care ați purtat-o cu atita strălucire 
în aceste zile, în cadrul vizitei de 
stat pe care ați efectuat-o în Repu
blica Turcia, impreună cu mult sti
mata tovarășă Elena Ceaușescu, a 
fost urmărită cu cea mai vie 
satisfacție patriotică de toți comu
niștii și oamenii muncii, români și 
maghiari, din județul Covasna. Vi
brantele manifestări de prietenie și 
înalta considerație cu care ați fost 
Intimpinat constituie noi mărturii 
grăitoare ale Înaltei prețuiri de care 
vă bucurați pretutindeni in lume, de 
justețea politicii externe românești, 
al cărei promotor consecvent sinteți 
dumneavoastră, mult stimate și 
iubite tovarășe secretar general.

Vă încredințăm, și cu acest prilej, 
de voința noastră fermă de a urma 
permanent și fără preget înaltul 
dumneavoastră exemplu de muncă, 
abnegație și dăruire revoluționară și 
vă adresăm urarea fierbinte de multă 
sănătate și fericire, în deplină pu
tere de muncă, spre a ne conduce 
cu aceeași strălucire pe drumul 
luminos al înfăptuirii comunismului 
pe pămîntul scump al patriei.

In telegrama adresată de COMITE
TUL JUDEȚEAN DÎMBOVIȚA AL 
P.C.R. se spune : Eveniment de re
marcabilă însemnătate în cronica 
relațiilor de colaborare și prietenie 
dintre România și Turcia, noua în- 
tilnire la nivel înalt pune cu putere 
în evidență evoluția pozitivă a re
lațiilor dintre cele două țări, dorința 
de a le dezvolta continuu, pe mul
tiple planuri, de a le conferi o tot 
mai mare stabilitate și perspectivă, 
contribuind activ la instaurarea unui 
climat ide încredere și largă coo
perare în Balcani, în Europa și în 
întreaga lume. înaltele onoruri cu 
care ați fost Intimpinat, manifestă
rile de aleasă considerație și profund 
respect cu care ați fost înconjurat 
pe intreg parcursul vizitei constituie 
o nouă și elocventă expresie a 
imensului prestigiu de care se bucu
ră România în lume ca urmare a 
prodigioasei dumneavoastră activi
tăți. mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, consacrate dez
voltării multilaterale a patriei, edi
ficării unei lumi fără arme si răz
boaie. Am luat cunoștință cu deo
sebită satisfacție de înaltele apre
cieri exprimate la adresa neobositei 
activități desfășurate de tovarășa 
Elena Ceaușescu. Ne angajăm să 
înfăptuim in cele mai bune condiții 
sarcinile ce revin județului din 
hotăririle Congresului a) XIII-lea al 
partidului, pentru a întîmpina Con
ferința Națională și a 40-a aniversa
re a proclamării Republicii cu noi și 
importante realizări.

în telegrama CONSILIULUI OA
MENILOR MUNCII DE NAȚIONA
LITATE MAGHIARA DIN ROMA
NIA se arată : Vă exprimăm senti
mentele noastre de adincă recunoș
tință și gratitudine pentru activita
tea neobosită pe care ați desfășu
rat-o și de data aceasta în spiritul 
politicii internaționale a partidului 
și statului nostru, consacrată dezvol
tării colaborării cu toate statele, în 
spiritul coexistenței pașnice, trans
formării Balcanilor intr-o zonă a 
păcii și bunei vecinătăți, asigurării 
păcii in lume. Sintem pe deplin con
vinși că vizita dumneavoastră, mult 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu mult stimata tovarășă 
Elena Ceaușescu, in Turcia, docu
mentele de mare însemnătate sem
nate și înțelegerile convenite vor 
contribui la ridicarea pe o treaptă 
nouă, corespunzător potențialului in 
continuă creștere al celor două țări, 
a colaborării româno-turce pe plan 
politic, economic, tehnico-științific, 
cultural și in alte sectoare de interes 
comun, spre folosul și binele ambe
lor popoare. Oamenii muncii de na
ționalitate maghiară din România, 
angajați impreună cu întregul popor 
român în înfăptuirea hotăririlor 
Congresului al XIII-lea al partidu
lui, vă încredințează că vor face to
tul pentru a întimpina Conferința 
Națională a partidului șl a 40-a ani
versare a Republicii cu noi și im
portante realizări.

Comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul Dolj, însuflețiți de sentimen
tele de fierbinte dragoste și adine 
respect pe care vi le poartă dum
neavoastră, mult stimate tovarășa 
Nicolae Ceaușescu, au urmărit cu 
deplină satisfacție și legitimă znîn- 
drie patriotică întreaga desfășurare 
a vizitei de stat pe care ați efec
tuat-o. împreună cu mult stimata 
tovarășă Elena Ceaușescu, în Turcia, 
— se arată în telegrama COMITE
TULUI JUDEȚEAN DOIJ AL 
P.C.R. Ne-a bucurat caldul și 
respectuosul omagiu adus tovarășei 
Elena Ceaușescu pentru aportul im
portant la dezvoltarea științei româ
nești și la îmbogățirea patrimoniului 
științific universal. Comuniștii dol- 
jeni, toți locuitorii județului nostru 
folosesc acest minunat prilej pentru 
a-și reînnoi angajamentul revoluțio
nar de a acționa cu întreaga ener
gie. strins uniți în jurul partidului 
nostru comunist, al dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. pentru înfăptui
rea neabătută a sarcinilor din acest 
an și din întregul cincinal 1986—1990.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN GALAȚI AL P.C.R. se 
spune : Comuniștii, oamenii muncii 
din județul Galați, întregul popor 
român au urmărit cu vie satisfacție 

și legitimă mindrie patriotică vizita 
de stat întreprinsă, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, în Republica 
Turcia — eveniment de largă sem
nificație în cronica relațiilor româno- 
turce. Cu acest prilej a fost pusă în 
evidentă, cu pregnantă, Înalta apre
ciere pe care poporul acestei țări 
balcanice o acordă demersurilor 
dumneavoastră binecunoscute pe 
plan internațional in vederea instau
rării unei păci trainice și durabile 
in Balcani, în Europa și în întreaga 
lume. îngăduiți-ne să dăm glas 
acordului nostru unanim față de 
rezultatele pozitive ale acestei vizi
te, față de întreaga politică internă 
și externă a partidului și statului 
nostru. Ne angajăm, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
să facem totul pentru a ne spori 
contribuția la opera de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate, pentru a întîmpina cu noi 
succese în muncă apropiata Confe
rință Națională a partidului.

Asemenea întregii națiuni române, 
ale cărei interese fundamentale Ie 
slujiți cu nemărginit devotament, 
comuniștii, toți oamenii muncii din 
MINISTERUL COMERȚULUI EX
TERIOR ȘI COOPERĂRII ECONO
MICE INTERNAȚIONALE își ex
primă profunda adeziune și înalta 
prețuire față de rezultatele strălucite 
ale vizitei de stat pe care ați în
treprins-o, împreună cu mult stima
ta tovarășă Elena Ceaușescu, în 
Turcia — o nouă și remarcabilă mi
siune de edificare a unor punți trai
nice de colaborare cu alte națiuni, 
expresie vie a politicii externe a 
partidului și statului nostru, de dez
voltare a relațiilor de colaborare cu 
toate statele lumii, fără deosebire de 
orînduire socială. Mobilizați de mo
dul excepțional în care ați acționat 
și ați reprezentat, și de data aceasta, 
națiunea română, precum și de per
spectivele tot mai largi deschise de 
fructuoasa dumneavoastră vizită 
pentru dezvoltarea schimburilor co
merciale, precum și a colaborării 
multilaterale in vederea realizării 
în comun a noi obiective, atit în cele 
două țări, cit și pe terțe piețe, ne 
angajăm să facem totul pentru valo
rificarea în practică a minunatelor 
condiții create, astfel incit să întîm- 
pinăm cu noi și remarcabile realizări 
Conferința Națională a partidului și 
cea de-a 40-a aniversare a Repu
blicii.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN GOR.I AL P.C.R. ȘI CON
SILIULUI POPULAR JUDEȚEAN 
se spune : Cu sentimente de ne
țărmurită dragoste, prețuire și ad
mirație, cu cel mal profund respect, 
vă rugăm să ne Îngăduiți să dăm 
glas, în numele comuniștilor, al 
tuturor celor ce trăiesc și muncesc 
în Gorj, aprobării unanime a rezul
tatelor vizitei de stat intreprinse, 
impreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, in Republica Turcia — 
eveniment politic de largă rezonantă 
în cronica relațiilor dintre cele două 
țări și popoare, ce deschide noi 
perspective cooperării și colaborării 
pe tărîm economic și tehnico-știin- 
țific, servind intereselor comune, 
cauzei păcii șl securității în Europa 
și in întreaga lume. Folosind acest 
prilej, vă încredințăm, mult iubite și 
stimate tovarășe secretar general, că, 
urmînd cu abnegație luminosul 
dumneavoastră exemplu de dăruire 
revoluționară, de slujire plină de 
devotament a intereselor supreme 
ale poporului, nu vom precupeți nici 
un efort pentru traducerea in viață 
a istoricelor hotărîri adoptate de 
Congresul al XIII-lea al P.C.R., pen
tru realizarea obiectivelor majore ce 
ne revin în domeniul energetic, in 
celelalte sectoare, spre a întîmpina 
cu realizări de seamă alegerile de 
deputat! de la 15 noiembrie. Confe
rința Națională a partidului, glo
rioasa aniversare a Republicii.

In telegrama adresată de COMITE
TUL JUDEȚEAN HARGHITA AL 
F.C.R. și CONSILIUL POPULAR 
JUDEȚEAN se spune : Apreciem in 
mod deosebit rezultatele rodnice ale 
convorbirilor purtate de dumnea
voastră. mult iubite șl stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. cu pre
ședintele Turciei. Sentimentele de 
caldă prietenie, manifestările de 
aleasă stimă cu care ați fost întim- 
pinati Pe Întregul parcurs al vizi
tei, ca și larga ei rezonantă in viata 
internațională ilustrează elocvent 
înaltul prestigiu de care vă bucurați 
dumneavoastră personal. România 
socialistă in întreaga lume. Comu
niștii. toți oamenii muncii din ju
dețul Harghita, fără deosebire da 
naționalitate, însuflețiți de cele mai 
fierbinți sentimente de dragos
te, aleasă prețuire și profundă 
recunoștință față de dumnea
voastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. fată de tovarășa 
Elena Ceaușescu. vă asigurăm că 
vom acționa într-un spirit de pu
ternică angajare patriotică pentru 
a ne îndeplini exemplar sarcinile 
ce ne revin, pentru a Întîmpina cu 
noi și noi succese Conferința Națio
nală a partidului și cea de-a 40-a 
aniversare a proclamării Republicii.

Asemenea întregului nostru popor, 
comuniștii, toți oamenii muncii din 
Județul Ialomița au urmărit cu viu 
interes și mîndrie patriotică noua 
solie de pace și colaborare pe care 
dumneavoastră, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, împreu
nă cu mult stimata tovarășă Elena 
Ceaușescu, ați purtat-o in mod stră
lucit in cadrul vizitei în Turcia — 
se arată în telegrama adresată de 
COMITETUL JUDEȚEAN IALOMI
ȚA AL P.C.R. și CONSILIUL POPU
LAR JUDEȚEAN. Ne exprimăm de
plina adeziune și aprobare față de 
rezultatele deosebit de fructuoase ale 
noului dialog la nivelul cel mai Înalt 
româno-turc. Profund atașați politi
cii interne și externe a partidului și 
statului nostru, al cărtei strălucit ar
hitect sînteți dumneavoastră, acțio
năm cu toate forțele pentru înfăp
tuirea neabătută a istoricelor hotă
rîri ale Congresului al XIII-lea al 
partidului, a prețioaselor dumnea

voastră orientări și indicații, cu 
convingerea fermă că prin faptele 
noastre de muncă creatoare susținem 
strălucitele dumneavoastră inițiative 
de pace, grandioasele idealuri ale 
socialismului și comunismului, mă
rețele zidiri ale epocii pe care o 
făurim, numind-o cu mindrie 
„Epoca Nicolae Ceaușescu".

împreună cu întregul popor, oa
menii muncii de naționalitate ger
mană din țara noastră au urmărit 
cu sentimente de mîndrie patriotică 

- și viu interes vizita de stat pe care 
ați efectuat-o, împreună cu stimata 
tovarășă Elena Ceaușescu, in Turcia 
și își exprimă satisfacția deosebită 
față de rezultatele rodnice ale nou
lui dialog româno-turc la cel mai 
înalt nivel — se afirmă în telegrama 
adresată de CONSILIUL OAMENI
LOR MUNCII DE NAȚIONALI
TATE GERMANA DIN ROMANIA. 
Noua lntilnire și convorbirile ofi
ciale pe care le-ați avut, mult stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, cu 
președintele Kenan Evren, cit și în
țelegerile convenite și Acordul pe 
termen lung privind schimburile co
merciale și cooperarea economică și 
tehnică conferă noi dimensiuni con
lucrării între cele două țări. Expri- 
mîndu-vă întreaga noastră gratitu
dine pentru neobosita dumneavoas
tră activitate, pusă in slujba po
porului nostru, a întăririi suverani
tății și independenței patriei, păcii 
și cooperării în lume, vă asigurăm, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că oamenii mun
cii de naționalitate germană își vor 
aduce din plin contribuția, Împreună 
cu toți fiii țării, la înfăptuirea isto
ricelor hotărîri ale Congresului al 
XIII-lea, întîmpinînd Conferința Na
țională a partidului cu noi succcese 
în muncă, in scopul propășirii con
tinue a patriei noastre comune, Re
publica Socialistă România.

In telegrama COMITETULUI .JU
DEȚEAN NEAMȚ AL P.C.R. se 
arată : împreună cu întregul nostru 
popor, comuniștii, toți oamenii mun
cii din județul Neamț, animați de 
cele mai alese sentimente de înaltă 
stimă și dragoste, de nemărginită 
recunoștință pe care vi le purtăm, au 
urmărit cu legitimă mindrie patrio
tică și profundă satisfacție, vizita de 
stat efectuată de dumneavoas
tră, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în Turcia, strălucită ma
nifestare a voinței de pace a Româ
niei socialiste, a politicii s^ile ex
terne dinamice și profund construc
tive. Exprimîndu-ne nemărginita si 
entuziasta adeziune fată de strălu
citele rezultate ale acestei noi solii 
de pace și colaborare pe care ati în
treprins-o, vă Încredințăm, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
că. urmind neabătut minunatul dum
neavoastră exemplu de muncă și 
viață, oamenii muncii de pe me
leagurile județului sint angajați cu 
toate forțele pentru transpunerea in 
viață a politicii științifice a parti
dului și statului nostru, pentru reali
zarea întocmai a hotărîrilor Con
gresului al XIII-lea al partidului, a 
sarcinilor de plan pe 1987 si pe în
tregul cincinal, pentru a întîmpina 
cu rezultate cit mai bune, in toate 
sectoarele de activitate. apropiata 
Conferință Națională si cea de-a 
40-a aniversare a Republicii.

Viile manifestări de prietenie, sin
cerele și caldele urări de prosperi
tate exprimate pe tot parcursul vizi
tei față de dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe secretar general al 
partidului, față de tovarășa Elena 
Ceaușescu, constituie tot atitea măr
turii emoționante ale înaltei prețuiri 
de care se bucură in Turcia politica 
externă de pace și larga colaborare 
internațională a României, demersu
rile dumneavoastră strălucite in fa
voarea instaurării unui climat de 
destindere și securitate în întreaga 
lume — se evidențiază în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN SATU 
MARE AL P.CJt. Avind mereu vii in 
inimi și conștiințe înflăcăratele 
orientări și Îndemnurile dumneavoas
tră revoluționare, activitatea pildui
toare, neobosită pe care dumnea
voastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, glorios erou al 
păcii, strălucitul arhitect al politicii 
interne și externe a partidului și sta
tului nostru, o desfășurat! pentru ri- 
dicarea necontenită a patriei pe noi 
trepte de progres și civilizație, vă în
credințăm că nu ne vom precupeți 
energiile creatoare pentru a întim
pina Conferința Națională a parti
dului, cea de-a 40-a aniversare a 
Republicii cu noi și importante rea
lizări in economie și în celelalte 
sectoare de activitate.

In telegrama CONSILIULUI NA
ȚIONAL AL FEMEILOR se relevă : 
Această nouă și strălucită acțiune de 
politică externă românească, înțele
gerile și acordurile convenite vor 
conferi noi dimensiuni conlucrării 
dintre cele două țări, în folosul și 
spre binele ambelor țări și popoare, 
al cauzei păcii, înțelegerii șl coope
rării internaționale. Femeile Româ
niei socialiste dau cea mal Înaltă 
apreciere eforturilor consecvente pe 
care dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, le depu
neți pentru ca în lumea de azi, în 
care există numeroase probleme liti
gioase, conflicte și stări de încor
dare. să se renunțe la calea armelor, 
să se asigure soluționarea tuturor 
conflictelor numai și numai pe calea 
tratativelor, pornindu-se permanent 
de la interesele păcii, de la dreptul 
fiecărui popor de a se dezvoltat li
ber șl independent. Totodată, ne 
facem o înaltă datorie de a ne ma
nifesta deosebita satisfacție, bucurie 
și sentimentele de profund respect 
cu care femeile patriei noastre au 
urmărit activitatea desfășurată în 
timpul vizitei de stat în Turcia, îm
preună cu dumneavoastră, de către 
mult stimata și Iubita tovarășă 
academician doctor Inginer Elena 
Ceaușescu, fiind din nou martore ale 
Înaltului prestigiu de care se bucură 
ca eminent om politie și de stat, ca 
remarcabil om de știință.

Asemenea Întregului nostru popor, 
și oamenii muncii din județul nostru, 
în frunte cu comuniștii, au urmărit 
cu viu interes și profundă satisfacție 
noua vizită de stat întreprinsă de 
dumneavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
în Republica Turcia, avind conștiința 
deplină că rezultatele ei fructuoase 
vor constitui noi și importante co
loane la edificiul cooperării și Înțe
legerii în Balcani, în Europa și în 
Întreaga lume — se spune în tele
grama COMITETULUI JUDEȚEAN 
SALAJ AL P.C.R. și a CONSILIU
LUI POPULAR JUDEȚEAN. Noua 
acțiune întreprinsă de dumneavoastră 
constituie și pentru noi un minunat 
prilej de a omagia, încă o dată, 
eroica șl strălucita dumneavoastră 
personalitate de neobosit luptător co
munist și patriot Înflăcărat, omul In 
care noi toți vedem, cu adîncă dra
goste și aleasă prețuire, întîiul erou 
al patriei, fiul cel mai iubit și stimat 
al națiunii noastre. Prețuind și 
urmînd neabătut luminosul dumnea
voastră exemplu de muncă și luptă 
revoluționară, noi, cei ce muncim și 
trăim în Sălaj, vă asigurăm că sintem 
hotăriți să întîmpinăm Conferința 
Națională a partidului și cea de-a 
40-a aniversare a proclamării Repu
blicii cu rezultate deosebite în înde
plinirea sarcinilor ce ne revin.

Alături de Întreaga națiune româ
nă, comuniștii, toți oamenii muncii 
din județul Suceava, dind glas gîn- 
durilor și sentimentelor de adîncă și 
nemărginită recunoștință ce vi le 
poartă dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
își exprimă, cu deplin respect și 
înaltă considerație, satisfacția pentru 
rezultatele deosebite obținute în 
cursul vizitei pe care ați efec
tuat-o, Împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în Turcia — se arată în 
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN SUCEAVA AL P.C.R. și a 
CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN. Reafîrmlndu-ne recunoștința 
cea mai fierbinte pentru înflăcăra
tă dumneavoastră activitate desfășu
rată în scopul înfăptuirii nobilelor 
Idealuri ale socialismului și comu
nismului, slujirii neabătute a patriei 
noastre socialiste și apărării intere
selor fundamentale ale poporului, vă 
asigurăm că vom acționa cu întreaga 
energie și fermitate pentru îndepli
nirea exemplară a sarcinilor econo
mico-sociale ce ne revin în acest an, 
întîmpinînd cu noi și tot mai însem
nate fapte de muncă Conferința Na
țională a P.C.R. și aniversarea pro
clamării Republicii.

Sîntem mlndri să constatăm că 
adeastă vizită a demonstrat încă o 
dată înaltele virtuți ce caracteri
zează personalitatea dumneavoastră 
de strălucit om politic al lumii con
temporane, imensul prestigiu de 
care vă bucurați in fața tuturor po
poarelor, ca înțelept conducător al 
României socialiste, ca genial gindi- 
tor umanist și eminent luptător re
voluționar pentru triumful idealuri
lor de pace, progres și libertate ale 
omenirii, pentru edificarea unui 
climat de încredere și pace în 
Balcani, în Europa și pe întreaga 
planetă — se subliniază în tele
grama COMITETULUI JUDEȚEAN 
TIMIȘ AL P.C.R. Trăind puternic 
sentimentul recunoștinței nemărgi
nite pentru tot ce faceți spre binele 
și bunăstarea poporului român, 
pentru asigurarea păcii pe Întreaga 
planetă, vă rugăm să ne permiteți, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să vă adresăm, 
în numele tuturor locuitorilor jude
țului Timiș, fierbintea noastră do
rință de a vă bucura de o nesecată 
putere de muncă și creație, de multă 
sănătate și fericire, să ne fiți pe 
mai departe călăuză sigură și dreaptă 
spre noi șl mărețe izbînzi, spre glo
ria partidului, spre slava poporului 
român.

In telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN TELEORMAN AL P.C.R. 
se arată : Alături de întregul popor, 
comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul nostru își exprimă profunda 
adeziune și via satisfacție față de 
rezultatele fructuoase ale vizitei în
treprinse de dumneavoastră, mult 
iubite tovarășe secretar general, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
în Turcia. Manifestările de profundă 
stimă și considerație care v-au în
soțit pe tot parcursul vizitei sint o 
dovadă a deosebitului prestigiu de 
care vă bucurați în lume pentru 
promovarea unei politici consecvente, 
științific fundamentate, în care se 
regăsesc cele mai înalte aspirații de 
libertate, pace și progres ale poporu
lui nostru. înaltele aprecieri de care 
s-a bucurat tovarășa Elena Ceaușescu 

Tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socialiste România, i-au mai fost adresate 
telegrame din partea unor comitete municipale, orășenești și comunale 
de partid, ministere, instituții centrale, organizații de masă și obștești, 
instituții de cultură, artă, invățămînt și din alte domenii de activitate.

in telegrame sint exprimate deplina aprobare și profunda satisfacție 
față de rezultatele rodnice ale vizitei de stat efectuate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, in Republica 
Turcia, subliniindu-se că noul dialog la nivel înalt româno-turc constituie 
o valoroasă contribuție la extinderea și aprofundarea raporturilor de 
strînsă conlucrare pe multiple planuri între cele două țări, la întărirea 
climatului de încredere, securitate și pace în Balcani, în Europa și in 
întreaga lume.

Mesajele relevă faptul că primirea deosebit de caldă, sentimentele 
ds prietenie și considerație cu care a fost intimpinat in Turcia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu reprezintă o dovadă elocventă a prestigiului de 
care se bucură conducătorul partidului șl statului nostru pe arena 
internațională, ca inițiator și promotor al unei politici profund realiste, 
octive șl constructive, in concordanță cu aspirațiile de pace și colaborare 
ațe tuturor popoarelor lumii.

Telegramele reafirmă totodată sentimentele de prețuire pentru con
tribuția tovarășei Elena Ceaușescu la creșterea rolului științei românești 
în ansamblul dezvoltării multilaterqle a patriei, la dezvoltarea științei 
universale, la promovarea păcii șl înțelegerii între popoare.

Exprimînd totala adeziune la politica internă și externă a partidului 
șl statului nostru, telegramele dau glas angajamentului ferm al tuturor 
colectivelor de oameni ai muncii de a nu-șl precupeți eforturile în înde
plinirea obiectivelor trasate de Congresul'al XIII-lea al partidului, de a 
întîmpina Conferința Națională o partidului cu Importante rezultate 
In muncă.________________ J

reprezintă o grăitoare expresie a 
forței cu care știința și cultura ro
mânească, uriașa capacitate de crea
ție a poporului român se afirmă tot 
mai pregnant în spiritualitatea uni
versală. Vă asigurăm, stimate tova
rășe secretar general, că ne vom 
spori eforturile pentru a întîmpina 
Conferința Națională a partidului cu 
noi și însemnate succese în toate do
meniile de activitate.

Cu sentimente de profundă min
drie patriotică, înaltă stimă și pre
țuire, într-un glas cu întregul nos
tru popor, comuniștii, toți oamenii 
muncii din județul nostru își ex
primă gîndurile pline de recunoș
tință, respect și deosebită considera
ție față de dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, față de dumnea
voastră, mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu, pentru rezultatele rod
nice ale vizitei de stat întreprinse 
în Republica Turcia, se spune în 
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN TULCEA AL P.C.R. Folosim 
acest prilej pentru a exprima iubi
tului nostru conducător întreaga 
gratitudine pentru vasta și laborioasa 
activitate revoluționară pusă in 
slujba păcii și înțelegerii intre po
poare, pentru înălțarea scumpei 
noastre patrii pe noi trepte de 
progres și civilizație. Totodată, ne 
facem o datorie de conștiință de a 
ne manifesta sentimentele de 
profund respect față de mult 
stimata tovarășă Elena Ceaușescu, 
cu prilejul acestei vizite fiind din 
nou martori aj prestigiului de care 
se bucură ca eminent om politic și 
de stat, ca remarcabilă personalitate 
a vieții științifice internaționale. 
Vom acționa cu abnegație și hotărîre 
pentru a întîmpina cu noi fapte de 
muncă Conferința Națională a 
partidului și a 40-a aniversare a 
Republicii Socialiste România.

In telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN VASLUI și a CONSILIU
LUI POPULAR JUDEȚEAN se spu
ne : Asemenea întregului nostru 
popor, comuniștii, toți oamenii mun
cii din județul nostru au urmărit 
cu profundă mîndrie patriotică și 
nemărginită satisfacție vizita de stat 
pe care dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu mult stimata tovarășă 
Elena Ceaușescu, ați efectuat-o în 
Republica Turcia și. vă adresăm cele 
mai alese sentimente de stimă și 
prețuire pentru vasta și prodigioasa 
dumneavoastră activitate revoluțio
nară, pusă în slujba celor mai scumpe 
năzuințe și idealuri ale omenirii, 
pentru strălucitele inițiative și de
mersuri consacrate înțelegerii și 
conlucrării pașnice între toate na
țiunile. pentru dezarmare generală, 
și îndeosebi nucleară, pentru pro
gresul întregii umanități. Călăuzin- 
du-ne permanent după minunatul 
dumneavoastră exemplu de pasiune 
și dăruire revoluționară, comuniștii, 
toți oamenii muncii din județul 
Vaslui acționează pentru înfăptuirea 
programelor de perfecționare a or
ganizării și modernizare a producției, 
pentru ridicarea nivelului tehnic și 
calitativ al întregii activități eco
nomico-sociale. Dedicăm faptele 
noastre de muncă înaltului forum al 
comuniștilor români — Conferința 
Națională a partidului — și aniversă
rii a 40 de ani de la proclamarea 
Republicii.

grăitoare a 
care vă 

! tovarășe 
eminentă

In telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN VÎLCEA AL P.C.R. și a 
CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN se spune : Strălucita solie 
purtată de dumneavoastră in numele 
celor mai scumpe aspirații ale po
porului român și primită călduros, 
cu manifestări de profundă stimă 
și aleasă prețuire pretutindeni pe 
pămîntul Turciei, reprezintă încă o 
dovadă puternică și | 
prestigiului imens de 
bucurați, mult iubite 
Nicolae Ceaușescu. ca 
personalitate a vieții politice mon
diale, ca luptător neobosit pentru 
bunăstarea și fericirea patriei noas
tre socialiste, pentru edificarea unui 
climat de încredere, largă colaborare 
și pace în Balcani. în Europa și în 
întreaga lume. Exprimîndu-ne totala 
adeziune față de rezultatele acestei
vizite, mulțumindu-vă din adîncul 
Inimii pentru tot ceea ce ați făcut' 
și faceți în folosul progresului și în
floririi multilaterale a patriei, pen
tru pacea și liniștea lumii, vă 
încredințăm, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că oa
menii muncii de pe meleagurile 
vîlcene, în frunte cu comuniștii, vor 
munci fără preget, cu pasiune, 
abnegație șl totală dăruire. Înfăp
tuind în mod exemplar sarcinile 
economico-sociale ce le revin în 
acest an și în întregul cincinal.

1



SCINTEIA — simbotă 24 octombrie 1987 PAGINA 3

VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A PREȘEDINTELUI REPUBLICII SOCIALISTE 
A UNIUNII BIRMANE, SAN YU, ÎMPREUNĂ CU DOAMNA JAN YU

Dineu oficial oferit de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu în onoarea 

președintelui San Yu și a doamnei San Yu
TOASTUL PREȘEDINTELUI 

NICOLAE CEAUȘESCU

SOSIREA ÎN CAPITALĂ

(Urmare din pag. I)

poporului său, salutăm progresele 
pe care le obțineți și vă dorim 
realizări tot mai însemnate pe 
acest drum.

în prezent, poporul nostru se 
află angajat cu toate forțele în în
deplinirea obiectivelor actualului 
cincinal, care vor asigura trecerea 
României într-un stadiu nou, su
perior, de dezvoltare — cel de țară 
socialistă mediu dezvoltată — >
nouă calitate a muncii și vieții 
întregii națiuni. In acest scop, pu
nem un accent deosebit pe dez
voltarea intensivă și modernizarea 
industriei și agriculturii, a tuturor 
ramurilor economiei naționale, pe 
baza celor mai noi cuceriri ale ști
inței și tehnicii moderne. în a- 
celași timp, acordăm o mare aten
ție dezvoltării democrației socia
liste, perfecționării cadrului demo
cratic de participare nemijlocită 
a oamenilor muncii, a întregului 
popor la conducerea tuturor sec
toarelor vieții economice și socia
le, a întregii societăți, pornind de 
la principiul — pe care îl aplicăm 
ferm în întreaga noastră activita
te — că socialismul se construieș
te cu poporul și pentru popor.

Situația internațională se men
ține deosebit de complexă și gra
vă. în lume s-au adunat uriașe 
cantități de arme nucleare, care 
pot distruge întreaga omenire, în
seși condițiile pentru existența vie
ții pe planeta noastră. In aceste 
condiții, problema fundamentală 
a epocii noastre o constituie opri
rea cursului periculos al eveni
mentelor spre confruntare și 
război, înfăptuirea dezarmării, în 
primul rînd a dezarmării nucleare, 
edificarea unei lumi fără arme și 
fără războaie. -Mai' mult ca oricînd. 
este necesar ca toate popoarele, for
țele realiste de pretutindeni să-și 

TOASTUL PREȘEDINTELUI 
SAN YU

(Urinare <lin pag. I)

refer în special la vizita președin
telui partidului nostru, domnul Ne 
Win, în România, în iunie 1966, și 
la vizita dumneavoastră în Birma- 
nia, în luna martie a acestui an, 
care au adus fără îndoială o im
portantă contribuție la dezvoltarea 
relațiilor dintre țările noastre.

Domnule președinte,
Birmania acționează în mod 

consecvent pentru o politică ex
ternă activă și independentă, ba
zată pe principiile respectului re
ciproc, al ințelegerii, egalității și 
coexistenței pașnice între state.- 
Dorim ca pe baza acestor princi
pii să stabilim relații cu toate ță
rile, indiferent de orînduirea lor 
socială, economică și politică.

Birmania este o țară în curs de 
dezvoltare, cu o economie socialis
tă care se dezvoltă pe baza unor 
planuri de scurtă și lungă durată. 
Apreciem că pentru a putea dez
volta economia țării noastre avem 
nevoie de pace, prietenie și cola
borare, deziderate împărtășite de 

unească eforturile și să conlucreze 
tot mai strîns pentru o politică 
nouă in viața internațională, pen
tru a apăra dreptul suprem al oa
menilor, al națiunilor la pace, la 
viață, la dezvoltare liberă, inde
pendentă și demnă.

România a salutat ca pe un eve
niment de o deosebită însemnăta
te înțelegerea de principiu dintre 
Uniunea Sovietică și Statele Unite 
ale Americii cu privire la înche
ierea unui acord în problema 
eliminării rachetelor cu rază me
die de acțiune și operativ-tactice 
din Europa și din Asia. Apreciem 
că trebuie făcut totul pentru'reali
zarea acestui acord încă în cursul 
acestui an, renunțîndu-se la orice 
ar putea constitui un obstacol în 
calea semnării lui.

România militează consecvent 
pentru lichidarea conflictelor și 
stărilor de tensiune existente in 
diferite regiuni ale lumii și pen
tru soluționarea problemelor din
tre state numai și numai pe cale 
pașnică, prin tratative. In acest 
spirit, ne-am pronunțat și ne pro
nunțăm ferm pentru o conferință 
internațională în problemele 
Orientului Mijlociu, sub egida 
O.N.U., cu participarea tuturor 
părților interesate, inclusiv a Or
ganizației pentru Eliberarea Pa
lestinei și a Israelului. Conside
răm, totodată, că, în spiritul rezo
luției Consiliului de Securitate 
trebuie să se facă totul pentru în
cetarea războiului dintre Iran și 
Irak și pentru soluționarea poli
tică, pașnică a problemelor dintre 
cele două state. Creează o deose
bită îngrijorare situația existentă 
în Golf, care poate duce în orice 
moment la o agravare și la o. ex
tindere a războiului. Se impune 
să se treacă la retragerea tuturor 
navelor militare străine din Golf, 
la intensificarea eforturilor pentru 

toate țările lumii. Cu toate aces
tea, dumneavoastră puteți remarca 
cu ușurință deteriorarea continuă 
a situației internaționale și insti
tuirea unor practici comerciale 
restrictive de către țările dezvol
tate în dauna țărilor în curs de 
dezvoltare, care au fost puternic 
afectate în marea lor majoritate. 
Sîntem de părere că, în această 
lume a interdependențelor, națiu
nile trebuie să coopereze și să ac
ționeze în comun spre binele lor 
reciproc.

Constatăm cu îngrijorare că, în 
situația internațională actuală, nu 
există o altă problemă mai impor
tantă pentru omenire, decît cea a 
dezarmării. De fapt, este vorba de 
însăși supraviețuirea ființei uma
ne. De aceea, considerăm că este 
necesar să fie mobilizată opinia 
publică mondială pentru a deter
mina puterile nucleare să pună 
capăt cursei înarmărilor, pentru a 
preîntîmpina o confruntare nu
cleară și a acționa plenar pentru 
încheierea unui tratat cuprinzător 
de interzicere a experiențelor nu
cleare. 

asigurarea navigației libere în a- 
ceastă zonă, ca. de altfel, pe toate 
mările lumii.

Apreciem, totodată, că trebuie 
intensificate eforturile pentru re
glementarea, pașnică a probleme
lor existente în Asia de sud-est, 
pornindu-se de la interesele păcii 
și securității, de la necesitatea 
dezvoltării libere și independente 
a tuturor popoarelor din această 
regiune.

Ne preocupă în mod deosebit 
situația economică mondială gra
vă, care afectează profund toate 
popoarele, dar mai cu seamă țări
le în curs de dezvoltare, ca urmare 
a crizei economice, a politicii f'i- 
nanciar-monetare inechitabile și a 
măsurilor protecționiste adoptate 
de țările dezvoltate. Ne pronunțăm 
pentru organizarea unei conferin
țe internaționale, în cadrul O.N.U., 
la care să participe, cu drepturi 
egale, atît țările în curs de dez
voltare, cît și cele dezvoltate, in 
vederea găsirii unor soluții re
ciproc acceptabile în toate aceste 
probleme — și îndeosebi în pro
blema datoriilor externe — care 
să deschidă calea lichidării sub
dezvoltării și realizării noii ordini 
economice mondiale.

Avînd convingerea că vizita pe 
care o întreprindeți în România, 
convorbirile și înțelegerile la care 
vom ajunge se vor înscrie, ca un 
nou moment important în dezvol
tarea relațiilor româno-birmane. 
doresc să toastez :

— pentru prietania și colabo
rarea dintre țările și popoarele 
noastre :

— în sănătatea dumneavoastră, 
domnule președinte, și a doamnei 
San Yu :

— în sănătatea dumneavoastră, 
a tuturor :

— pentru colaborare și pace in 
întreaga lume ! (Aplauze).

Domnule președinte,
Birmania este în prezent anga

jată pe un drum propriu de pro
movare a dezvoltării economice 
menit să îmbunătățească nivelul 
de viață al poporului nostru. De 
aceea, sînt fericit că am prilejui 
să vizitez țara dumneavoastră și 
să cunosc direct progresele și suc
cesele obținute de poporul român 
în construcția socialistă.

Aflîndu-ne aici îhtr-o vizită de 
prietenie, sînt convins că aceasta 
va contribui în mod semnificativ 
la stabilirea de relații și mai strîn- 
se între cele două țări ale noastre.

Stimați invitați și prieteni,
Vă rog să toastăm împreună :
— Pentru prietenia trainică in

tre poporul Republicii Socialiste 
România și poporul Republicii So
cialiste a Uniunii Birmane ;

— In sănătatea și pentru feri
cirea președintelui Republicii So
cialiste România și a doamnei 
Elena Ceaușescu ;

— In sănătatea și pentru ferici
rea tuturor celor prezenți aici în 
această seară ! (Aplauze).

(Urmare din pag. I)
scrise urări de bun venit pe 
pămîntul României, precum 
și de întărire și extindere a 
prieteniei și conlucrării din
tre cele două țări și popoare.

La ora 17, aeronava cu 
care a călătorit șeful statului 
birman a aterizat.

Lâ coborîrea din avion, to
varășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
întîmpinat cu căldură pe pre
ședintele San Yu și doamna 
San Yu. Cei doi președinți 
și-au strins mîinile cu priete
nie. Cu aceeași cordialitate 

s-au salutat ■ tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna San Yu.

Garda militară aliniată pe 
aeroport a prezentat onorul. 
Au fost intonate imnurile de 
stat ale Birmaniei și Româ
niei, în timp ce, în semn de 
salut, au fost trase 21 de sal
ve de artilerie.
Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele San Yu au 
trecut în revistă garda de 
onoare.

Sel’ul statului birman a 
salutat apoi persoanele ofi
ciale române prezente la ce
remonia sosirii. Erau de față 

membri ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, gene
rali. alte persoane oficiale.

Un grup de pionieri 
a oferit președinților 
Nicolae Ceaușescu și San Yu, 
tovarășei Elena Ceaușescu și 
doamnei San Yu buchete de 
flori.

Ceremonia sosirii înalților 
oaspeți s-a încheiat cu defi
larea gărzii de onoare.

Numeroși locuitori ai Ca
pitalei aflați pe aeroport 
'au făcut președinților 
Nicolae Ceaușescu și San Yu 
o caldă manifestare de stimă 

și prețuire, dînd expresie în
crederii că noul dialqg la ni
vel înalt româno-birman 
va contribui la dezvoltarea 
relațiilor de prietenie și co
laborare dintre cele două țări 
și popoare.
Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele San Yu au 
răspuns cu prietenie acestor 
manifestări.

La reședința rezervată 
înaltului oaspete, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu s-au întreți
nut într-o atmosferă cordială 
cu președintele San Yu și 
doamna San Yu.

Ctț aproape o jumătate 
de veac in urmă, apoi mai 
tirziu, pe la începutul de
ceniului șase, constructorii 
de căi ferate au incercat să 
lege prin drum de fier 
orașele Deva și Brad. Stau 
mărturie încercărilor care 
au fost, intre altele5, două 
tunde din cele patru, ca și 
alte lucrări, nefinalizate la 
vremea respectivă, de pe 
traseul acestei linii care 
numai in anii noștri, cu po
sibilitățile tehnice ale a- 
cestui timp, s-a putut con
strui. Noul drum de fier, 
cel mai drept și mai scurt 
ce leagă acum orașele 
Deva și Brad, taie Munții 
Metaliferi, reducind călă
toria de la opt ore la o oră 
și de la o distanță de 300 
de kilometri (evitînd oco
lirea pe la Arad) la 35 de 
kilometri. O linie șerpui
toare și totuși dreaptă, in- 
șurubindu-se in munte in
tr-un fel care te trimite 
cu gîndul mai degrabă la 
legile balisticii decit la 
cele ale drumurilor teres
tre... Linia zboară, sparge 
munții in drum și , sfișie 
aerul, survolind văi, alt
minteri de netrecut ; pare 
un șarpe metalic la cingă- 

ț toarea muntelui, simbol al 
forței și fanteziei construc
torilor acestui timp. Și. pe 
tot traseul, sint presărate 
lucrări de artă — 31 de po
dețe cu deschideri de la 
1 m la 3 m, 11 viaducte, 4 
tunele (din care, cum spu

neam, două noi. iar două 
— stind mărturie vechilor 
încercări neizbutite —abia 
acum primindu-și trenul).

— Din cei 35 km de linie 
ferată dintre Deva și Brad, 
noua linie reprezintă, de 
fapt, un tronson in lungime 
de 13.86 km. De la Brad 
pină la Dealul Fetii și de 
la Deva la Stoieneasa lu
crarea este executată ante
rior — ne informează sub- 
inginerul Petru Plopșor. 
adjunctul șefului de briga
dă, aparțimnd Antreprizei 
de constructii-montaj din 
cadrul Regionalei C.F.R. 
Timișoara. Tronsonul nou. 
cel mai dificil nu numai 
de pe traseul acestei . linii 
ferate, ci de pe toate șan
tierele pe care am lucrat, 
ne-a mobilizat in cel mai 
înalt grad, constituind pen
tru noi un adevărat exa
men.

...Examenul, aproape de 
final, inseamnă, dincolo de 
munca dură, de lupta cu 
muntele, aproape corp la 
corp, a celor 250 de con
structori. peste un milion 
de metri cubi de rocă 
dislocată ; inseamnă pă- 
mint mișcat — smuls din- 
tr-un loc și depus in altul 
pentru asigurarea chiunetei 
liniei (aproape numai m 
dubleu) : inseamnă 400 000 
metri cubi betoane turna
te ; inseamnă, cu fiecare 
kilometru de linie. 21,6 m 
diferență de altitudine.

— In mod obișnuit, dru

mul este cel care urcă pe 
munte. Drumul e cel care-i 
urcă pe oameni — spun. 
Acum, drumul lipsea...

— Am urcat pe munte. 
construindu-1. Este ca și 
cum l-am fi dus. acest 
drum, in spinare...

Comparația ni sc pare cit 
se ppate de sugestivă. Par
că vezi două sute cincizeci 
de oameni, urcind muntele, 
ca un uriaș miriapod pe 
care se Sprijină linia fera
tă. Și pe firul ei — trenul...

Trenul circulă pe noua 
linie ferată din 3 iulie a.c. 
Pe vechile tronsoane circu
la și mai inainte — ducea 
și aducea muncitori, utila
je. materiale. Din 3 iulie, 
linia a fost dată in circu
lație integral pentru tre
nuri de marfă și pentru 
trenuri de lucru. Poate 
pentru prima dată in isto
ria șantierelor, o linie în 
construcție devine artera 
vitală a unei localități. Din 
3 iulie, economia orașului 
Brad pulsează prin această 
arteră. In loc de 300 de km 
— 35 ; in loc de 8 ore — o 
oră. cum spuneam. Zil
nic, un tren de marfă 
fobmat din 6 vagoane (600 
tone) se indreaptă de la 
Deva spre Brad, o dată cu 
amurgul : e ora Ia care 
constructorii întrerup lu
crul. iar linia redevine... 
funcțională. Zilnic, o dată 
cu răsăritul soarelui — a- 
celași tren. încărcat cu 

cărbune, lemn. minereuri 
complexe, cu tot ce pro
duce pentru țară, in decurs 
de o zi. orașul Brad, plea
că spre Deva. Zilnic 1 200 
de tone de marfă Se deru
lează pe drumul-șantier. 
Avantajele, pentru Brad ca 
și Pentru țară, sint imense.

Un alt tren, care pleacă 

Să urci pe munte un drum, construindu l

tot la răsăritul soarelui, 
dar din Simeria. spre Apu
seni, via Deva... Trenul, cu 
două vagoane de ejasă. se 
încarcă, pe traseu, de con
structori. La Ormindea. 
„călătorii" coboară, iși iau 
in primire utilajele, inceo 
lucrul. Seara, la ora 18,10, 
trenul reface drumul in
vers... Și asta în fiecare zi.

— Ce faceți tot timpul 
acesta, aproapt 12 ore, to
varășe Costică Dumitru ? 
— l-am întrebat pe meca
nicul locomotivei.

— îmi fac meseria (A- 
veam să-l revedem, peste 
puțin timp, străbătind. cu 
o macara de linie, drumul, 
mai sus de Ormindea. își 

făcea, cum bine a zis, me
seria).

— Lucrez aici de un an 
de zile, detașat de la de
poul din. Simeria — vine 
explicația. Este cel mai 
frumos loc de muncă p - 
care l-am avut vreodată ! 
Este atit de spectaculos 
șantierul, cu toate lucrările
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de artă pe care Ie-a con
struit. frumos și trainic, cu 
munții care 'se dau la- o 
parte din calea locomoti
vei 1 Aici am avut cea mai 
mare satisfacție profesio
nală : in 3 iulie, eu am dus 
trenul de la Deva la Brad. 
Primul tren.

— Ați avut emoții ?
— Emoții de bine, cum 

să, zic ? Emoții in fața fru
mosului, a măreției naturii, 
față de care omul s-a do
vedit mai puternic. Emo
ții de rău. de indoială față 
de calitatea lucrărilor — 
nu, n-am avut nici o se
cundă.

— De ce ?
— ti cunosc pe construc

torii de căi ferate. Asta 
cred că spune totul...

De la gară, din Deva, 
drumul l-am. făcut cu >n 
ARO venit după delegații 
do la regională. Tot 'im
pui călătoriei, linia ferată 
Deva-Brad s-a jucat :-u 
ochiul nostru, săltind ;_>e 

munte și ascunzindu-se. să 
reapară in clipa imediat 
următoare. Linia aceasta, 
care ne adunase brusc lao
laltă...

— Tot la șantier ?
- Tot.
— Lucrați acolo ?
— Intr-un fel. da.
— într-un fel ? 1 — sare 

un tovarăș de drum. Dum
nealui are linia asta fera
tă în buzunar, uite-așa 1

Și-și bate, posesiv, buzu
narul. ca unul stăpin ab
solut a tot ce conține aces
ta. Privesc la tovarășul de 
drum, privesc spre munte. 
Linia e la locul ei 1

— Dinsttl este diriginte- 

de șantier — incepprezen
tările.

Aveam să ne convingem, 
pe parcursul documentării, 
că intr-adevăr tovarășul 
Stan Aftonie, diriginte de 
șantier, reprezentantul Re
gionalei C.F.R. Timișoara 
avea nu numai linia, bu
cată eu bucată, in buzunar, 
ci și pe constructorii ei ti 
recunoștea la fiecare pas 
și li se adresa pe nume, 
fiecăruia. Ne povestea cite 
ceva despre fiecare.

— Face parte din inda- 
toririle de serviciu ?

— Face parte din înda
toririle de comunist. Linia 
s-a construit cu oameni. 
Cu cei mai buni construc
tori. policalificați. cei mai 
mulți — membri de partid.

— Și rezultatul ?
— Potrivit așteptărilor. 

De ce să vă mint că ne-am 
fi așteptat la mai puțin, 
sau la o durată mai mare 
sau... Au construit așa cum 
știu : bine, frumos, dura
bil. Au invins munții.

Pină la urmă (și de la 
bun inceput) tot omul este 
mai presus de toate mili
oanele investite, de toate 
utilajele indreptate spre i - 
cest șantier, de toate so
luțiile propuse de specia
liști. Antrepriza timișorea
nă a dislocat in zonă — ca 
fiind șantierul cel mai im
portant — 5 din cele 6 bri
găzi ale sale. Aceasta, de 
cind a inceput numărătoa

rea inversă, adică din 3 iu
lie. Există insă o brigadă 
care, inițial, tutela întrea
ga lucrare : brigada nr. 4. 
condusă de inginerul Li
vid Corfar. Stăm de vorbă 
cu maistrul principal Ale'-' 
xandru Țundrea. secretarul 
organizației de. partid,

— In zona Peștera se 
montează ultimele, prefa
bricate la zidul de sprijin. 
Lucrarea se inscrie in gra
ficul de punere in funcțiu
ne.' Lucrează acolo 10 oa
meni, echipa condusa de 
Vasile Ursache. La un alt 
zid de sprijin, la mai puțin 
de- un kilometru distanță, 
lucrează echipa lui Dumi
tru Ursache. E fratele ce
luilalt. de la el a învățat 
meserie. Acum se iau la în
trecere 1 Ce pot să vă spun 
este că din miinile fraților 
Ursache nu pot ieși decit 
lucrări de mare precizie, de 
rezistentă, lucrări garanta
te. Alți muncitori, la lei 
de buni ? Traian Morariu. 
maistru constructor ; Va
sile Groza, constructor ; 
Ion Apăvăloaie și Petru 
Rovinar — buldozeriști ; 
Ion Giurcăneanu, Ion 
Sasu, Mircea Damian, Ion 
Oprea — șoferi ; Avram 
Lazăr, Gavril Chircea — 
excavatoriști. Gheorghe 
Curcă —. macaragiu. Sint 
doar citeva nume de co
muniști. primele care 
mi-au venit in minte. Ase
menea lor sint foarte 
mulți.

Stăm de vorbă cu meca
nicul de utilaj (buldoze
rist) Petru Rovinar. Este 
fiu al. locurilor, are 36 de 
ani. are casă aici, la doi 
pași de linia ferată, la Vă- 
lișoara și-n casă — o fiită. 
Petronela. și un fiu. Ci- 
pri.an, care fac semne, .de 
departe, cind zăresc un 
buldozer.

— Lucrez aici , de la 
inceput. Nu eram construc- 

, tor de meserie, dar am în
drăgit dintotdeauna șantie
rele. Acum sînt mecanic di 
utilaj, lucrez pe un buldo
zer. am lucrat și pe exca
vator... Mi-am construit 
haltă de tren deasupra ca
sei...

— Ce aveți de gind să 
faceți după inaugurarea li
niei ferate ? Rămineți 
acasă ?

— Plec cu tovarășii, pe 
alt șantier. Acum, că am 
linie ferată pină acasă, pot 
veni să-i văd pe-ai mn. 
oricind vreau.

— Și ei ce spun ?
— Băiatul zice că 'se face 

mecanic de locomotivă.
— Firește, pe linia ferată 

Deva-Brad 1
Și de ce nu ? Ridem cu 

toții. La ințrarea in tunel, 
silueta locomotivei se. pro
filează maiestuos. Parcă ar 
face parte din peisaj. Și 
chiar face parte din peisaj.

Anica FLORESCU 
Sabin CERBI
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MĂSURI FERME PENTRU ÎNDEPLINIREA 
PLANULUI PRODUCȚIEI FIZICE

Pretutindeni, ritm intens de muncă pentru

Țării - cit mai mult țiței!
Un îndemn mobilizator 

și un răspuns concret al petroliștilor 
Schelei de producție Drăgășani

Aici, la Schela de producție pe
trolieră Drăgășani. vibrantul îndemn 
al tovarășului Nieolae Ceaușeseu. 
adresat la recenta plenară a C.C. al 
P.C.R. celor care asigură balanța 
energetică și de materii prime a tă
rii, are un puternic ecou, mobili- 
zind oamenii, determinînd noi mă
suri politico-organizatorice pentru 
sporirea producției de țiței și de 
gaze. Prin hărnicia și priceperea oa
menilor săi. această schelă s-a si
tuat anul trecut pe locul I pe tară 
in intrecerea socialistă, fiind distin
să cu „Ordinul Muncii" clasa I. Și 
tot de aici, de la Drăgășani. a pornit, 
la începutul acestui an. chemarea la 
întrecere către toate schelele de pro
ducție petrolieră din țară.

— Iată de ce răspunderea noastră 
este cu atit mai mare — argumen
tează maistrul mecanic Florin Banu. 
secretarul comitetului de partid din 
schelă. Cu dorința de a ne onora 
prin noi realizări „cartea de vizită", 
am dezbătut aprofundat documente
le plenarei Comitetului Central al 
partidului și am luat noi măsuri de 
ordin politic, tehnic, organizatoric, 
care să asigure îndeplinirea și de
pășirea planului pe acest an. în pri
ma linie se află organizațiile de 
partid, activul de partid, comisiile 
pe probleme, care stimulează iniția
tivele muncitorești, analizează și iau 
măsuri in funcție de condițiile con
crete, de dificultățile pe care tre
buie să le depășim zi de zi și, une
ori, chiar oră de oră. în intreaga a- 
eeastă activitate, hotăritoare sint ca
litățile comuniștilor. ale tuturor 
„oamenilor de schelă", pe care ne bi
zuim și ale căror fapte, ale căror re
zultate in producție oglindesc cel 
mai bine și eficienta muncii noastre 
de partid.

„Om de schelă" este un titlu de 
cinste pentru petroliști. El înseamnă 
și calificare, și răspundere, și hăr
nicie, și devotament. Sint înalte tră
sături morale ale omului țpu. , CU o 
conștiință înaintată, pe care organi
zațiile de partid le formează la școa
la muncii în schelă și le desăvîrșesc 
la cea a exigentei comuniste. Iar cea 
mai bună ilustrare a lor sint faptele, 
nenumăratele fapte de hărnicie, de 
iscusință, de cutezanță in munca lor 
de petroliști.

...Urgentarea punerii în funcțiune 
a unor noi sonde a fost cea dinții 
acțiune întreprinsă de petroliștii vil- 
ceni pentru înfăptuirea hotăririlor 
plenarei Comitetului Central al par
tidului. Această problemă s-a pus in 
mod deosebit la noul zăcămînt de la 
Făurești, unde lucrează o brigadă 
tinără. care a luat ființă anul tre
cut. Toti — oameni unul și unul. 
Toți — animați de hotărirea de a se 
afirma la nivelul schelei lor. frun
tașă pe tară. Organizația de partid 
a brigăzii a elaborat „din mers" un 
plan de măsuri care să asigure reu
șita acțiunii. Comuniștii Gheorghe 
Nichifor, maistru. Vasile Dobre. in
giner, șef de brigadă, Ilie Stegaru. 
maistru. Gheorghe Burcea, sondor-, 
șef, au __ 1. — -------------
neri și au și trecut la înfăptuirea 
lor. Se 
lungite. _____ __
poate dormi in liniște tocmai atunci 
cind trebuie să strunești sonda ?“ — 
ne spun cei patru comuniști. Orga
nizarea e exemplară. Disciplina la 
fel. Tehnica înaltă se imbină cu 
priceperea. Oamenii acționează cu 
precizie de secundă și de milimetru 
pentru „a nu scăpa sondele din 
mină". Erupțiile sint controlate cu 
îndeminare de „maestru". Și asa. 
noilor sonde nr. 3 063. 3 601 și 3 620 
li se adaugă în 
mereu altele din 
tare".

Despre încă o 
tetului de partid 
nomistul Ion Popescu, președintele 
comisiei de control muncitoresc :

— Din însărcinarea comitetului de 
partid, comisia noastră antrenează 
organizațiile de bază, un mare nu
măr de comuniști la o altă acțiune 
de cea mai mare importanță. Iată 
despre ce este vorba : creșterea 
continuă a producției de petrol nu 
se poate baza numai pe noile son
de, ci și pe depășirea cantității ex-

venit cu numeroase propu-
lucrează în schimburi pre- 
uneori și noaptea. „Cine

aceste zile' altele, 
„planul de urgen-

inițiativă a comi- 
ne relatează eco-

la

cu 
pu- 
iasă

trase la cele vechi. Pornind de 
experiența pe căre o avem, precum 
și de la ultimele realizări ale știin
ței și tehnicii din domeniul nos
tru. in prezent aplicăm la sondele 
vechi peste 300 de măsuri geologo- 
tehnologice, cum ar fi : acidizârile, 
parafinările, adiționările. pornirea 
unor sonde în gaze-lift și alte ope
rații de stimulare și activare.

— Cu ce rezultate ?
— In ultima vreme, datorită apli

cării acestor măsuri, producția la 
sondele vechi a crescut cu peste 100 
tone pe zi. Așadar, fără investiții 
deosebite, în fiecare zi. 100 tone de 
țiței in plus în balanța de materii 
prime a țării. S-ar putea spune că 
eforturile ne sint răsplătite. Dar. 
desigur, nu ne vom opri aici.

Stăm mai indelung de vorbă cu 
maistrul petrolist Dumitru Manole, 
secretarul organizației de bază de la 
brigada Stoicești. Desigur, tot des
pre petrol. Desigur, tot despre spo
rirea producției.

— Sonda e ca o ființă vie : tre
buie s-o cunoști, trebuie să-i simți 
pulsul — ne spune maistrul. în via
ța unei sonde apar tot felul de si
tuații. Dacă nu le sesizezi la timp 
și dacă nu intervii la timp, poți să 
pierzi sonda pentru totdeauna. Așa 
se putea întimpla, de curind, 
sonda 1 289. O- viitură foarte 
ternică de nisip a făcut-o să
cu totul din producție. Unii ziceau 
că sonda e definitiv compromisă : 
„N-avem ce-i face ! Podul de nisip 
este de 200 de metri". N-am fost de 
acord cu ei. Am discutat in orga
nizația de partid și. împreună cu 
șeful de brigadă, inginerul Tiberiu 
Onescu, și cu sondorul-șef Nieolae 
Drugan, am hotărit să trecem la 
„spălarea sondei". Pentru aceasta 
am adus o instalație de frezare- hi
draulică. Două zile și două nopți, 
cei din echipa lui Drugan nu s-au 
dezlipit de lingă sondă. N-au vrut 
să plece acasă pină ce n-au văzut-o 
din nou in funcțiune. Era. intr-un 
fel, un eveniment in munca noas
tră : bucuria împlinirii, 
prin dăruire, prin efort

— Oamenii ne-au spus, 
secretar, 
asemenea 
zdravăn 
de ei.

— Nici 
deți. eu sint și membru al comi
tetului județean de partid. Asta în
seamnă că particip direct la ela
borarea și traducerea in viată a 
hotăririlor care privesc dezvoltarea 
economico-socială a județului. în 
momentul de față, așa cum sublinia 
secretarul general al partidului la 
recenta plenară a Comitetului Cen
tral, una din cele mai importante 
sarcini economice o constituie creș
terea producției de țiței. Este o sar
cină prioritară care mă privește 
direct și pe mine. Asta înseamnă că 
trebuie să particip direct, să pun 
umărul la îndeplinirea ei. Și o fac 
împreună cu comuniștii, cu toti 
oamenii din brigadă. Așa înțelegem 
noi să întîmpinăm apropiata Con
ferință Națională a partidului.

Gh. AT AN AS IU 
Ioan STANC1U

dobindită 
stăruitor, 
tovarășe 

că participați mereu la 
„evenimente", punind 

umărul la greu, alături
nu s-ar putea altfel. Ve-

URMAȚI-LE
ZILE ȘI SAPTAMINI record 

ÎN PRODUCȚIE. Ferm hotăriți 
să aplice neabătut in viață sar
cinile și 
secretarul 
dului, oamenii 
dustrța județului Dolj 
cu înaltă răspundere, pe baza unui 
cuprinzător program de măsuri 
politice, tehnice și organizatorice, 
in vederea realizării și depășirii 
indicatorilor la producția fizică și 
■export. Astfel, prin extinderea 
modernizării producției și a muncii, 
aplicarea unor tehnologii noi, de înalt 
randament, și organizarea unor 
zile și săptămîni record in produc
ție colectivele muncitorești din 57 
mari unități industriale au obținut 
peste prevederile de plan la zi, o 
producție în valoare de peste 300 
milioane lei, concretizată in re
morci și semiremorci, energie elec
trică, prefabricate din beton, țe
sături din bumbac, motoare elec
trice și altele. Totodată, în între
prinderile cu sarcini la export 
s-au realizat In devans produse 
prevăzute în contractele pe acest 
trimestru ' ’ '
bălău).

DE LA 
CIALIZATE. Oamenii muncii 
la întreprinderea „Electromureș1 
din Tîrgu Mureș — unitate repre
zentativă a industriei noastre elec
tronice și electrotehnice — se pre
zintă cu rezultate deosebite în în
trecerea socialistă. La una din rea
lizările de seamă ale colectivului 
de aici s-a referit inginerul loan 
Toader, președintele consiliului oa
menilor muncii, care ne-a spus :

— Situind in centrul întregii lor 
activități îndeplinirea exemplară a 
planullii de export, lucrătorii de 
la „Electromureș" raportează că, 
prin modernizarea ritmică a pro
ceselor de producție, crearea de 
secții și linii tehnologice speciali
zate și realizarea unor produse de 
inaltă calitate, in cele 9 luni care 
au trecut din acest an au indepliț 
nit planul la export în proporție, 
de 106,5 la sută. Aceasta a făcut 
ca, în perioada menționată, colec
tivul nostru să livreze partenerilor, 
externi, in plus față de sarcinile de 
plan, conductori electrici izolați, ca
blaje auto, cordoane telefonice spi
ralate, produse electrocasnice șl al
tele în valoare de aproape șapte 
milioane Iei. (Gheorghe Giurgiu).

UTILAJE DE ÎNALTA COM
PLEXITATE. Prin aplicarea măsu
rilor cuprinse în programele de 
organizare și modernizare a pro
ducției și a unor tehnologii noi, mo
derne oamenii muncii de la între
prinderea de mașini grele din Ca
pitală — unitate fruntașă în între
cerea socialistă pe ramură — au 
realizat în perioada care a trecut 
din acest an un număr însemnat 
de echipamente și instalații pentru 
termocentralele electrice pe cărbu
ne și Centrala nuclearo-electrică de 
la Cernavodă, alte numeroase uti
laje destinate unor sectoare priori
tare ale economiei. Astfel, aici s-au 
executat în premieră utilaje de 
înaltă complexitate tehnică, cum ar 
fi : motorul asincron vertical de 
3,5 MW, instalația anterotorică de 
reglare a debitului care conduce la 
reducerea consumului de energie 
intr-o plajă mare de sarcini, s-au 
finalizat și se află în pregătire

orientările date de 
general al parti- 

muncii din in- 
acționează

al anului. (Nieolae Bă-

LINII LA SECȚII SPE- 
de !*•

EXEMPLUL!
pentru expediție primul set de 4 
pompe pentru condensatorul de 
700 MW,, au fost, executate peste 
plan 148, tone blocuri forjate și 765 
utilaje metalurgice, in condițiile e- 
conomisirii a 2 000 tone metal, 8 000 
MWh energie electrică și 1 000 tone 
combustibili convenționali.

— în prezent — ne spunea tova
rășul Năstase Ioniță, secretarul co
mitetului de partid din întreprin
dere — depunem eforturi stăruitoa
re pentru finalizarea in cel mai 
scurt timp a tuturor subansamble- 
lor și instalațiilor destinate centra
lelor de la Rovinari și Turceni, ne 
preocupăm de realizarea conform 
graficelor, în condiții de calitate 
superioară a tuturor echipamente
lor nucleare. (Gh. Ioniță).

PRODUSE PESTE PLAN. De la 
începutul anului și pină acum, co
lectivul de la Fabrica de prefabri
cate din beton din Miercurea-Ciuo 
a produs peste plan 2 757 mc pre
fabricate din beton, 35 000 mp plăci 
stabilit și 1 670 mp ipsos armat cu 
fibră de sticlă. La baza acestor 
bune rezultate se află măsurile de 
organizare a muncii și -a produc
ției. La citeva dintre ele se referă 
tovarășul Borsodi Zoltan, directo
rul întreprinderii :

— Urmărim zilnic asigurarea cu 
materii prime, permanenta 
tură cu furnizorii, derularea 
flux continuu a mijloacelor 
transport. Am stabilit sarcini 
producție pe echipe de lucru și pe 
oameni. Aplicarea punct cu punct 
a programului de măsuri privind 
organizarea și modernizarea pro
ducției este o altă direcție priori
tară de acțiune. (Nieolae Șandru).

SUCCESE ALE ENERGETICIE- 
NILOR. Energeticienii din județul 
Buzău iși sporesc eforturile pentru a 
fi la inălțimea sarcinilor stabilite de 
tovarășul Nieolae Ceaușeseu, secre
tarul general al partidului, cu pri
vire la îmbunătățirea activității în 
acest sector de maximă importan
ță pentru dezvoltarea in ritm sus
ținut a economiei naționale. Bilan
țul perioadei care a trecut din a- 
cest an„ cuprinde realizări superi
oare prevederilor de plan : depă
șirea cu 8 milioane Iei a sarcini
lor la producția-marfă și cu 15 626 
lei pe lucrător a nivelului planifi
cat al productivității muncii, redu
cerea cu 15,3 lei a cheltuielilor to
tale la mia de lei producție-marfă 
și cu 15 lei a celor materiale, livra
rea în sistemul energetic național a 
circa 30 milioane kWh energie 
electrică, din care o bună parte 
produsă in microcentralele din ju
deț. (Stelian Chiper).

LIVRĂRI SUPLIMENTARE. Prin 
înnoirea și modernizarea continuă 
a produselor, asimilarea și in
troducerea în fabricație a u- 
nor conductoare de bobinaj cu 
inalțl parametri tehnico-funcțio- 
nali r- cu deosebire din gama ce
lor ultrasubțiri, competitive pe 
piața internațională — colectivul 
de muncitori și specialiști de la în
treprinderea de conductori electrici 
emailați din municipiul Zalău, uni
tate reprezentativă a industriei 
noastre electrotehnice, și-a onorat 
exemplar sarcinile la producția 
destinată exportului. Pină acum, 
au fost livrate suplimentar la ex
port produse in valoare de 12,5 mi
lioane lei. (Eugen Teglaș).

legă- 
în 
de 
de

Aspect de muncâ in una din secțiile moderne ale întreprinderii de in și cinepă din Negrești-Oaș
Foto : S. Cristian

încheiem astăzi publicarea rezultatelor obținute in întrecerea socia
listă, pe nouă luni care au trecut din acest an, de către colectivele frun
tașe de oameni ai muncii din întreprinderi industriale, transporturi, 
unități agricole, din domeniul prestărilor de servicii, precum și din cen
trale industriale.

Pe baza rezultatelor obținute și a punctajului general stabilit in ra
port' cu realizarea indicatorilor prevăzuți in criteriile de organizare a 
intrecerii socialiste, la 30 septembrie pe primele locuri se situează :

Locul II : întreprinderea de în
călțăminte „Bihoreana" Marghita, 
județul Bihor, cu 309,8 puncte.

Locul III : întreprinderea de 
piele și încălțăminte „Progresul" 
București, cu 232,2 puncte.

Locul II : Compania TAROM 
București, cu 396,3 puncte.

Locul III : întreprinderea de na
vigație fluvială NAVROM-Galați, 
cu 201,6 puncte.

Încheierea In timp scurt
A TUTUROR LUCRĂRILOR!

Puternică mobilizare de forte
ÎN UNITĂȚI AGRICOLE

$i în acest final al campaniei agricole de toamnă 
activitatea pe ogoarele județului Argeș cunoaște rit
muri înalte. Dintr-un început trebuie consemnat faptul 
că o serie de lucrări - strîngerea și depozitarea 
porumbului, culesul viilor, recoltarea legumelor — au 
fost încheiate sau se află intr-un stadiu avansat. 
Acum, principalele forțe din unitățile agricole sint 
concentrate la finalizarea lucrărilor ce au mai rămas, 
intre care prioritate au transportul și înmagazinarea 
producției aflate încă pe cîmp, strîngerea și depozi
tarea unor cantități cit mai mari de furaje, urgen
tarea recoltării fructelor și executarea neintîrziată a 
arăturilor adinei de toamnă. Mobilizind larg toate 
forțele disponibile de la sate, utilizind cu randament 
sporit mijloacele mecanice, am reținut de la primul

Strîngerea fructelor — o acțiune 
prioritară

Dintre lucrările la care a mai ră
mas de efectuat un mare volum de 
muncă strîngerea și valorificarea in
tegrală a producției de fructe ocupă 
primul loc. Firesc, la aceste acțiuni 
sint concentrate acum principalele 
forțe umane de la sate. în bazinele 
Curtea de Argeș, Stilpeni și Cimpu- 
lung, care dețin o pondere însemna
tă in pomicultura județului, zilnic la 
culesul și sortarea merelor participă 
mii de cooperatori și de elevi. C.A.P. 
Bălilești, din consiliul agroindustrial 
Stilpeni, este una din unitățile mari 
producătoare de mere. Deține o plan
tație de 145 hectare, din care 45 hec
tare în sistem intensiv. „La cele trei 
puncte de lucru sint peste 700 de oa
meni la cules — ne spunea Mihail 
Bălilescu, președintele cooperativei. 
Am strins pină acum producția de pe 
90 hectare. De miine vor veni la cu
les încă 3—4 sute de oameni, astfel 
că pe 28 octombrie să încheiem recol
tarea". Cu aceeași răspundere pentru 
strîngerea grabnică a merelor se ac
ționează . și la ferma Bălilești a I.A.S. 
Pitești. Șeftil fermei. Alexandru Ma
nole, se arată nerăbdător. „Timpul 
este acum principalul nostru dușman 
— sfrune âcestă. Pericolul ihghetulul 
ne obligă să culegem rapid toate me
rele. Și avem o producție bună. Esti
măm 32 tone mere la hectar și vrem 
să nu pierdem nimic din recoltă".

Și in alte ferme de la I.A.S. Pitești 
sau la Curtea de Argeș pe unde am 
trecut, forțe însemnate erau concen
trate la culesul merelor. Totuși, re
marca tovarășul Gheorghe Mihai, 
directorul trustului județean al hor
ticulturii. este nevoie ca numărul 
culegătorilor să fie și mai mare. în
deosebi la sortarea merelor, pentru 
ca recoltarea să se poată încheia cit 
mai grabnic. Și așa trebuie să se 
procedeze, întrurft, după cum ne-am 
convins, in unele ferme au apărut 
decalaje intre cantitățile recoltate și 
cele sortate, situație de natură să 
întîrzie transportul si livrarea me
relor. Se impune precizat faptul că 
in acest an există o bună colabora
re între unitățile producătoare și be
neficiari. Pretutindeni sint asigurate 
mijloacele de transport necesare și. 
lucru important, nu lipsesc amba
lajele. După cum am aflat, aceasta 
ca urmare a pregătirii din timp a 
recoltării, în toate fermele asigu- 
rindu-se un stoc de 30 la sută din 
necesarul de ambalaje.

Arături de bună calitate
Pe tovarășul Marcel Calangiu. di

rectorul Trustului I.A.S., l-am înso
țit prin mai multe unități agricole. 
Se arăta, și avea de ce. să fie mul
țumit, cu excepția merelor, produ
sele de la toate culturile de toamnă 
au fost strînse și puse la adăpost. 
„Acum, grija noastră principală — 
spunea directorul — este să facem 
arături adinei de toamnă, de bună 
calitate, pe toate suprafețele plani
ficate. Este neîndoios că vom în
cheia arăturile săptămina viitoare, 
ceea ce prezintă o mare importantă 
pentru obținerea de producții bune 
la culturile de primăvară". Oriunde 
te-ai afla în județ pot fi văzute Ia" 
lucru un mare număr de tractoare, 
care acționează grupat, in formații. 
Și. ceea ce-i de natură să permită 
înregistrarea unor ritmuri înalte la 
arat, in toate unitățile agricole exis
tă creat un larg front de lucru. în- 
trucît recoltarea porumbului s-a

Locul II : întreprinderea de 
transporturi auto Alba, cu 464,4 
puncte.

Locul III : întreprinderea de 
transporturi auto Caraș-Severin, 
cu 417,9 puncte.

DIN JUDEȚUL ARGEȘ
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secretar al comitetului județean de partid că în fie
care unitate agricolă există create condiții ca toate 
lucrările din actuala campanie de toamnă să fie 
executate integral pină cel tîrziu pe 27—28 octombrie. 

Menționăm că în scopul grăbirii executării lucrărilor, 
din inițiativa comitetului județean de partid, un număr 
însemnat de oameni ai muncii din unitățile industriale 
și elevi aflați în practica agricolă au venit în sprijinul 
unităților agricole. Totodată, pentru urgentarea trans
portului și depozitării producției 378 de tractoare și 
370 de remorci disponibile in unitățile industriale 
participă zi de zi la aceste acțiuni. In multe unități 
agricole ne-am convins de ampla concentrare de 
forțe pentru urgentarea executării diferitelor lucrări.

Culegători mulți și harnici in livezile C A P. Bălilești, județul Argeș

făcut manual, pe cea rhai mare, par
te a suprafeței oocenii au ■ trist 
strinși și transportați fie in bazele 
furajere, fie la capătul lanurilor. „în 
felul acesta — ne explica Ion Pană," 
inginerul-șef al consiliului agroin
dustrial Miroși — putem lucra cu 
toate forțele pe întreaga durată a 
zilei, din zori și pină se întunecă. 
Pentru un număr de tractoare avem 
organizat schimbul prelungit la arat 
pină la ora 23 noaptea. Știm că 
arătura de toamnă este decisivă pen
tru recolta anului viitor și de aceea 
ne-am organizat și mobilizat să le 
executăm in timp cit mai scurt". Am 
mai reținut de la inginerul-șef că 
urgentarea arăturilor nu înseamnă 
diminuarea grijii pentru calitate. 
Dimpotrivă ! Se urmărește respec
tarea adincimii stabilite, îngroparea 
completă sub brazdă a resturilor ve
getale și. obligatoriu, efectuarea 
arăturilor numai cu plugurile echi
pate cu scormonitori. De altfel, in 
tot județul se lucrează in acest mod. 
Cele 1 700 de pluguri au fost echi
pate cu scormonitori. Este de notat 
in acest sens sprijinul primit de sta
țiunile de mecanizare din partea 
Uzinei de autoturisme Colibași, care, 
la solicitarea comitetului județean 
de partid, a Tăcut în numai citeva 
zile 3 500 de scormonitori. în felul 
acesta și arăturile de vară pentru 
cerealele păioase s-au efectuat tot 
la adîncimea cerută cu ajutorul scor
monitorilor.

Să notăm. în finalul acestui capi
tol, că zilnic 1 200 de tractoare sint 
concentrate la arat. O forță suficien
tă pentru Încheierea in citeva zile 
a arăturilor adinei de toamnă.

Pentru ca pămintul 
să devină mai fertil

Concomitent cu urgentarea exe
cutării lucrărilor de toamnă, in uni
tățile agricole din Argeș se desfă
șoară pe un front larg și acțiunile 
specifice pentru creșterea fertilității 
solurilor. „Pentru majoritatea tere
nurilor din județul nostru — sublinia 
tovarășul Vasile Duță, directorul ge
neral al direcției agricole — lucră
rile de fertilizare cu îngrășăminte 
organice, aplicarea de amendamente 
calcaroase, scarificarea și afînarea 
profundă sint obligatorii pentru spo

rirea potențialului lor productiv 
de aceeht 'WcdtisMerahn și le tra'ffeh 
ca făcind parte integrantă din cam
pania agricolă. Acum, după termi
narea lucrărilor propriu-zise din 
cim-p, este perioada cea mai bună 
pentru realizarea acțiunilor agro- 
pedoameliorative". Cum se materia
lizează aceste lucrări în unitățile din 
consiliul agroindustrial Costești. si
tuat intr-o zonă specifică cu podzo- 
luri. Inginerul-șef al consiliului, Do- 
brin Nanu. ne- prezintă situația pe 
scurt : „Anul acesta au fost aplica
te amendamente pe 2 400 hectare și 
continuăm pină la 2 700 hectare, față 
de un program de 2 500 hectare. S-au 
executat scarificarea și afînarea 
adîncă pe 2 240 hectare, din 10 000 
hectare afectate, aceste lucrări fiind 
reluate la fiecare 4 ani. Totodată, 
s-au administrat mari cantități de 
îngrășăminte organice și vom con
tinua acțiunea pină în iarnă". Să 
menționăm că datorită acestor ac
țiuni. executate în ultimii ani pe 
suprafețe mari, potențialul solului 
din această zonă a sporit considera
bil. Se apreciază. că pe această bază 
numai la cereale sporurile de recol
tă au fost de 1 000—1 200 kg la hectar.

Ca și la Costești, și în celelalte 
•zone din județ lucrările agropedo- 
a meliorative se execută cu forțe 
sporite. După cum ne informa tova
rășul Petre Leca. directorul trustului 
S.M.A., la administrarea amenda
mentelor sint folosite 180 de utilaje, 
organizate in 38 de formații de lu
cru, iar la afînarea adîncă și sca- 
rificare sint concentrate 120 de agre
gate și 60 de tractoare S-l 500 echi
pate cu scarificator. Pentru etapa» in 
Care ne aflăm, graficul de executare 
a lucrărilor a fost depășit. Au fost 
transportate și aplicate îngrășăminte 
organice pe 39 300 hectare, s-au ad
ministrat amendamente calcaroase pe 
24 250 hectare, s-a făcut subsolajul 
pe 47 000 hectare și scarificarea — Pe 
20 700 hectare. Si lucrările continuă, 
ceea ce permite aprecierea că sar
cinile din programul pe acest an pri
vind creșterea fertilității solurilor 
vor fi substanțial depășite. Este incă 
o dovadă a răspunderii cu care se 
acționează pentru ca în anul viitor 
să se obțină o producție superioară 
la toate culturile,

Aurel PAPADIUC

IN DOMENIUL TRANSPORTULUI 
ȘI DISTRIBUȚIEI ENERGIEI 

ELECTRICE
Locul I : întreprinderea de rețe

le electrice Suceava, cu 669,4 
puncte.

Locul II : întreprinderea de rețele 
electrice Iași, cu 600.5 puncte.

Locul III : întreprinderea de re
țele electrice Vaslui, cu 467 puncte.

ÎN DOMENIUL 
PROSPECȚIUNILOR 

ȘI EXPLORĂRILOR GEOLOGICE 
Locul I : întreprinderea de pros

pecțiuni și explorări geologice Ar
geș, cu 668,5 puncte.

Locul II : întreprinderea de pros
pecțiuni geologice și geofizice 
București, cu 549,4 puncte.

Locul III : întreprinderea de pro
specțiuni și explorări geologice Ol
tenia, cu 451,1 puncte.

IN INDUSTRIA 
ARTICOLELOR CASNICE 

Locul I : întreprinderea „Meta
lica" Oradea, cu 712.6 puncte.

Locul II : întreprinderea „Am
balajul metalic" Timișoara, cu 
606,5 puncte.

Locul III : întreprinderea „Ară- 
deanca" Arad, cu 536.1 puncte.

IN DOMENIUL 
CHIMIEI ANORGANICE 

— ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE 
Locul I : întreprinderea chimică 

Dudești — București, cu 908.7 
puncte.

Locul II : întreprinderea chimică 
Turda, județul Cluj, cu 345,8 
puncte.

ÎN INDUSTRIA PIELĂRIEI, 
CAUCIUCULUI

ȘI ÎNCĂLȚĂMINTEI
Locul I : Fabrica de încălțămin

te Cimpulung Moldovenesc, județul 
Suceava, cu 389,8 puncte.

REZULTATE IN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ
PANOUL FRUNTAȘILOR PE NOUĂ LUNI

ÎN AGRICULTURA DE STAT 
ÎNTREPRINDERI CU PROFIL 

MIXT
Locul I : întreprinderea de sere 

„30 Decembrie", sectorul agricol 
Ilfov, cu 1 252,7 puncte.

Locul II : Întreprinderea agricolă 
de stat Rîmnicu Vîlcea, cu 669 
puncte.

Locul III : întreprinderea agri- . 
colă de stat Cluj, cu 355,7 puncte. 

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR FLUVIALE 

ȘI AERIENE
Locul I : Administrația fluvială 

a Dunării de Jos, Galați, cu 630,9 
puncte.

ÎN DOMENIUL POȘTELOR 
ȘI TELECOMUNICAȚIILOR

Locul I : Direcția de telecomu
nicații a municipiului București, 
cu 375,6 puncte.

Locul II : Direcția județeană de 
poștă și telecomunicații Timiș, cu 
320,7 puncte.

Locul III : Direcția județeană de 
poștă și telecomunicații Vîlcea, cu 
269,3 puncte.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR AUTO

Locul I : întreprinderea de 
transporturi auto Brăila, cu 468,7 
puncte.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR AUTO 

— ALTE MINISTERE 
Locul I : întreprinderea de apro

vizionare, desfacere și transport 
produse petrochimice București, 
Ministerul Industriei Chimice și 
Petrochimice, cu 958.6 puncte.

Locul II : întreprinderea de 
transport auto București, Ministe
rul Industriei de Utilaj Greu, cu 
661,2 puncte.
ÎN DOMENIUL GOSPODĂRIEI 

COMUNALE
Locul I : întreprinderea jude

țeană de gospodărie comunală și 
locativă Botoșani, cu 1 341,9 puncte.

Locul II : întreprinderea jude
țeană de gospodărie comunală și 
locativă Vaslui, cu 1 320,5 puncte.

Locul III : întreprinderea jude
țeană de gospodărie comunală șl 
locativă Vrancea, cu 1 157,2 puncte.

ÎN DOMENIUL GOSPODĂRIEI 
DE LOCUINȚE ȘI PRESTĂRI 

ÎN CONSTRUCȚII 
Locul I : întreprinderea de con

strucții. reparații și administrație 
locativă Foișor — București, cu 
1 023,9 puncte.

Locul II : întreprinderea pentru 
administrarea clădirilor București, 
cu 978,3 puncte.

Locul III : întreprinderea de con
strucții, reparații și administrație 
locativă Colentina — București, cu 
920.1 puncte.

ÎN TRANSPORTUL LOCAL
Locul I : întreprinderea județea

nă de transport local Buzău, cu 
1 303,6 puncte.

Locul II : întreprinderea jude
țeană de transport local Vrancea, 
cu 1 302,1 puncte.

Locul III : întreprinderea jude
țeană de transport local Bacău, cu 
1 283 puncte.

CENTRALE INDUSTRIALE 
INDUSTRIA MINIERA 

Locul I : Combinatul minier Plo
iești, cu 674,9 puncte.

Locul II : Centrala sării șl ne
metaliferelor București, cu 428,8 
puncte.

INDUSTRIA ELECTRONICA
Locul I : Centrala industrială de 

echipament special București, cu 
504 puncte.

Locul II : Centrala Industrială 
de echipamente de automatizări 
București, cu 340 puncte.

INDUSTRIA CHIMICĂ 
ȘI PETROCHIMICA

Locul I : Centrala de utilaje șl 
piese de schimb pentru industria 
chimică București, cu 749,9 puncte.

A

INDUSTRIA LEMNULUI
Locul I : Centrala de exploatare 

a lemnului București, cu 115 
puncte.

INDUSTRIA ALIMENTARA
Locul I : Centrala industriei 

uleiului București, cu 900 puncte.
Locul II : Centrala industrializă

rii tutunului București, cu 878,4 
puncte.

TRANSPORTURI
Locul I : Centrala mecanică de 

material rulant București, cu 523,5 
puncte.

Locul II : Centrala industrială de 
reparații auto București, cu 434,6 
puncte.
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CU PRILEJUL ZILEI ZlRMATEI REPUBIICII SOCIALISTE ROMANII
TELEGRAMA ADRESATĂ 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
de participanții la adunarea festivă din Capitală

A APĂRUT:

ERICH HONECKER
Raportul Comitetului Central 

al Partidului Socialist Unit din Germania 
la Congresul al XI-lea al P.S.U.G.

- 17—21 aprilie 1986 -
Editura politică

Cronica zilei
sită la securitatea muncii pașnice a poporului, preocuparea 
statornică ce o manifestați față de creșterea capacității 
combative a armatei, pentru dezvoltarea și modernizarea 
industriei proprii de apărare.

Evocind drumul glorios de luptă parcurs de armata 
română de-a lungul secolelor, trăim sentimente înălță
toare, de mindrie patriotică la gindul că ea s-a aflat întot
deauna alături de popor, a acționat, de fiecare dată, intr-o 
deplină unitate cu ci, pentru apărarea libertății, indepen
denței și suveranității naționale.

Oștirea de astăzi, făurită, educată și condusă de Parti
dul Comunist Român, se prezintă ca o armată modernă, 
temeinic instruită, cu o conștiință politică ridicată, devo
tată fără margini partidului și poporului, dumneavoastră, 
tovarășe comandant suprem, slujind cu abnegație intere
sele fundamentale ale orinduirii noi, socialiste.

Vă raportăm1, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că armata țării, asemenea întregului popor, intimpină 
Conferința Națională a partidului — eveniment de o deo
sebită însemnătate in viața comuniștilor români — alege
rile de deputați și cea de-a 40-a aniversare a proclamării 
Republicii cu rezultate remarcabile in toate domeniile de 
activitate, in înfăptuirea mărețelor sarcini ce ii revin din 
istoricele hotăriri ale Congresului al XlII-lea, din vasta 
dumneavoastră operă.

Pornind de la exigențele și orientările cuprinse în ma
gistrala cuvintare rostită de dumneavoastră la recenta 
plenară a Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, vom acționa neobosit pentru îmbunătățirea activi
tății in toate domeniile, promovarea cu consecvență a unul 
stil de muncă dinamic, revoluționar, îndeplinirea Ia înalt 
nivel calitativ a planului pregătirii de luptă și politice, 
folosirea judicioasă a armamentului, tehnicii și bunurilor 
din dotare, întărirea eontinuă a ordinii și disciplinei mili
tare, executarea ireproșabilă a tuturor misiunilor ce ne 
revin in economia națională.

Vă încredințăm, mult stimate tovarășe comandant 
suprem, că întregul personal al oștirii, însuflețit de lumi
nosul dumneavoastră exemplu de muncă și viață consa
crate binelui și fericirii poporului, Iși va dărui fără preget 
energia și capacitatea creatoare îndeplinirii integrale și 
calitative a sarcinilor trasate Ia convocarea-bilanț a acti
vului de bază de comandă și de partid din decembrie 1985, 
a prevederilor Directivei privind pregătirea militară și 
politică a armatei în perioada 1986—1990, astfel incit ar
mata țării să fie gata in orice moment ca, la chemarea 
patriei, Ia ordinul dumneavoastră, să apere, împreună cu 
poporul, cuceririle revoluționare, independența, suverani
tatea și Integritatea teritorială ale scumpei noastre patrii 
— Republica Socialistă România.

PARTICIPANȚII LA ADUNAREA FESTIVA 
DIN CAPITALA

PRILEJUITA DE ANIVERSAREA ZILEI ARMATEI 
REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

*
dulul, importante mutații calitative, 
prezentîndu-se astăzi ca un organism 
militar puternic, armonios structurat 
pe categorii de forțe, cu un valoros 
corp de cadre și ostași foarte bine 
pregătiți, ale căror trăsături defini
torii le constituie devotamentul 
nețărmurit față de patrie, partid și 
popor, față de comandantul suprem. 

S-a exprimat hotărlrea fermă n 
ostașilor tării de a au precupeți nici 
un efort în procesul perfecționării 
măiestriei militare, de a-și desâvirși 
pregătirea de luptă și politică, de 
a-și însuși temeinic prevederile doc
trinei miJitare naționale, fiind gata, 
în orice moment, ca. împreună cu 
întregul popor, să apere munca 'paș
nică, suveranitatea, independența și 
integritatea teritorială ale scumpei 
noastre patrii — Republica Socialistă 
România.

Au rostit cuvîntări de salut gene- 
râl-Ibcotenent (r) Vasile Bărboi, 
veteran din războiul antifascist, 
Gheorghe Dragomir, secretar al co
mitetului de partid, comandant al 
gărzilor patriotice de la întreprin
derea Gri vi ța Roșie, și Cornel Bur- 
lacu, secretar al comitetului U.T.C., 
comandant al centrului de pregătire 
a tineretulu' pentru apărarea patriei 
de la întreprinderea de mașini grele 
București, care au subliniat impor
tanta evenimentului aniversat, con
tribuția armatei române la războiul 
antihitlerist, preocupările actuale 
privind pregătirea populației pentru 
apărarea patriei.

într-o atmosferă de puternică 
însuflețire patriotică, participanții la 
adunare au adresat o telegramă to
varășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, comandant suprem 
al forțelor armate.

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România, 
Comandant suprem al forțelor armate
Intr-o deplină unitate de cuget fi simțire cu întregul 

nostru popor, cu toți fiii patriei aflați la datorie sub 
drapelele de luptă ale oștirii, participanții la adunarea 
festivă din Capitală, prilejuită de aniversarea Zilei 
Armatei Republicii Socialiste România, aduc un înăl
țător și vibrant omagiu gloriosului nostru partid 
comunist, dumneavoastră, mult iubite ți stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, marele Erou al națiunii, strălucitul 
ctitor al României socialiste moderne, personalitate pro
eminentă a contemporaneității, luptător neînfricat pentru 
triumful idealurilor nobile de pace ți progres pe planeta noastră.

In acest moment aniversar, armata vă exprimă profunda 
sa recunoștință pentru titanica activitate desfășurată în 
fruntea partidului și statului, in scopul făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate ți inaintării României 
spre comunism, creșterii neîntrerupte a prestigiului ei in 
lume, intăririi capacității sale de apărare. Ne facem o 
datorie de inimă și conștiință din a ne reafirma, și In 
aceste clipe solemne, sentimentele de aleasă prețuire pe 
care le nutrim față de dumneavoastră, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, militantul comunist înflăcărat 
care v-ați identificat viața cu lupta partidului pentru li
bertate și dreptate socială și națională, conducătorul în
țelept, clarvăzător și vizionar al amplului proces de înflo
rire a patriei, devenirii ei comuniste.

Constituie pentru noi temei de supremă satisfacție ca, la 
Ziua Armatei, să subliniem faptul că vasta dumneavoastră 
activitate politică, revoluționară, geniala operă teoretică 
și practică și-au pus cu putere amprenta asupra grandioa
selor realizări dobindite de România in perioada celor mal 
mari înfăptuiri din întreaga sa existență, arc eroic de 
timp pe care cu legitimă mindrie patriotică il numim 
Epoca Nicolae Ceaușescu.

Cu înaltă stimă șl considerație exprimăm profundul res
pect al oștirii față de neobosita activitate pe care o des
fășoară, In cadrul conducerii superioare de partid și de 
stat, pe tărimul dezvoltării științei, fnvățămintului și cul
turii românești și universale,, tovarășa academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, eminent om politic și savant de 
largă recunoaștere mondială, activitate dăruită cu 
generozitate operei de făurire a noii societăți in scumpa noastră patrie.

Oștirea țării vă poartă o adincă recunoștință, mult sti
mate tovarășe comandant suprem, pentru strălucita dum
neavoastră operă dedicată problematicii apărării patriei, 
fundamentarea doctrinei militare naționale, veghea neobo-

♦
Vineri a avut loc In Capitală 

adunarea festivă consacrată Zilei 
Armatei, organizată de Ministerul 
Apărării Naționale și Comitetul mu
nicipal București al P.C.R.

Au participat tovarășii Ion Coman, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al CC. al P.C.R., 
general-colonel Vasile Milea, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul 
apărării naționale, membri al consi
liilor de conducere ale Ministerului 
Apărării Naționale și Ministerului 
de Interne, reprezentanți ai organe
lor locale de partid, ai conducerilor 
unor instituții centrale și organizații 
obștești, veterani din războiul anti
hitlerist, generali, ofițeri, maiștri 
militari șl subofițeri, oameni al mun
cii din întreprinderi bucureștene, 
membri ai gărzilor patriotice și al 
formațiunilor de pregătire a tinere
tului pentru apărarea patriei.

Au luat parte atașați militari 
acreditați în țara noastră.

A fost intonat Imnul de Stat, al 
Republicii Socialiste România.

Despre importanta și semnificația 
evenimentului aniversat a vorbit 
general-locotenent Victor Stăncules- 
cu. prim-adjunct al ministrului apă
rării naționale, care a reliefat faptul 
că sărbătorirea în acest an a Zilei 
Armatei Republicii Socialiste Româ
nia are loc in climatul entuziast, de 
puternică angajare patriotică, pro
fundă emulație creatoare și respon
sabilitate in care întregul popor, și 
împreună cu el oștirea țării. Intr-o 
deplină unitate în jurul partidului, 
al secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, întimpiriă cu 
succese remarcabile în toate dome
niile de activitate Conferința Na
țională a partidului, alegerile de 
deputați in consiliile populare și cea

*
de-a 40-a aniversare a proclamării 
Republicii.

Vorbitorul a subliniat că sărbăto
rirea Zilei Armatei se constituie in
tr-un nou și minunat prilej pentru 
toti fiii patriei aflați la datorie de 
a-și exprima cele mai fierbinți sen
timente de dragoste, prețuire și 
profundă recunoștință față ide cel 
mai iubit fiu al poporului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, conducătorul 
genial al partidului și statului nos
tru. patriot înflăcărat, personalitate 
de înalt prestigiu a lumii contempo
rane. pentru uriașa activitate pusă 
în slujba edificării socialismului în 
patria noastră, a cauzei păcii, co
laborării și înțelegerii Intre toațe 
națiunile lumii.

Au fost exprimate cele mai respec
tuoase sentimente de stimă, înalt 
respect și aleasă gratitudine față de 
tovarășa academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, eminent om po
litic și savant de largă recunoaștere 
internațională, pentru neobosita 
activitate pe care o desfășoară în 
cadrul conducerii superioare de 
partid șl de stat, pe tărîmul dezvol
tării necontenite a științei, învăță- 
mintului și culturii.

Evidențiind semnificația zilei de 
25 Octombrie, vorbitorul a relevat 
contribuția armatei române la vic
toria revoluției de eliberare socială 
și națională, antifascistă și antiim- 
perialistă, din august 1944. la lupte
le grele purtate, alături de armata 
sovietică, pentru eliberarea părții de 
nord-vest a României, a Ungariei, 
Cehoslovaciei și a unei părți din 
Austria, pină la înfrîngerea defini
tivă a Germaniei hitleriste.

A fost reliefat faptul că oștirea 
țării, ca urmare a grijii permanente 
a partidului și statului, a cunoscut, 
după Congresul al IX-lea al parti- 

ACTUALITATEA SP©^T8VĂ

Un strălucit succes al sportului românesc 

la campionatele mondiale de gimnastică

Echipa feminină de gimnastică a României 
a cucerit medalia de aur!

Proba feminină pe echipe din 
cadrul campionatelor mondiale 
de gimnastică de la Rotterdam 
s-a încheiat cu un strălucit suc
ces al selecționatei României 
(Daniela Silivaș, Aurelia Dobre, 
Ecaterina Szabo, Camelia Voi- 
nea. Celestina Popa, Eugenia 
Golea) care a cucerit medalia 
de aur, clasindu-se ne locul 
lntii, cu 393,40 puncte, un rezul
tat remarcabil, o victorie de ră
sunet a sportului românesc.

Situate pe locul secund după 
exercițiile impuse, minunatele 
noastre gimnaste au făcut vi
neri, în fata numerosului public 
olandez, dovada valorii lor ex
cepționale. evolutnd la cel mai 
înalt nivel. Intr-o dispută pa
sionantă cu principalele lor 
concurente, sportivele sovietice. 
Reprezentantele noastre au avut 
o comportare excelentă mai 
ales la sol, unde Daniela Sili
vaș, Camelia Voinea și Aurelia 
Dobre au obținut nota maximă: 
10. calificativ suprem cu care 
au fost răsplătite și Eugenia 
Golea si Aurelia Dobre la sări
turi.

Medalia de argint a revenit 
reprezentativei U.R.S.S. (394,95 
puncte), iar cea de bronz selec
ționatei R.D. Germane (389,6 
puncte).

Astăzi este programat con
cursul pentru titlu! Indivi
dual compus. Iar duminică — 
finalele Pe aparate.

Daniela SILIVAȘ Aurelia DOBRE

Eugenia GOLEACamelia VOINEA Celestina POPA

• Concursul masculin pe echipe din 
cadrul campionatelor mondiale de 
gimnastică de la Rotterdam s-a în
cheiat cu victoria selecționatei 
U.R.S.S. — 589,750 puncte, urmată In

clasamentul final de formațiile R. P. 
Chineze (583,350 p.), R. D. Germane 
532,800 p.). Bulgariei (579.050 p ). Ja
poniei (578,150 p.). Ungariei (577.650 
p.), României (573,300 p.), R. F. Ger

Vineri, Ștefan Andrei, viceprim- 
mlnistru al guvernului, a primit oe 
Albert Koppe, președintele Asocia
ției pentru dezvoltare și cooperare 
din Belgia, care se află tn vizită In 
țara noastră.

Au fost discutate aspecte ale cola
borării dintre întreprinderi româ
nești șl belgiene. Au fost analizate 
totodată posibilitățile de amplificare 
a cooperării economice In domenii 
de interes comun, de lărgire și 
diversificare a schimburilor recipro
ce de mărfuri.

★
Ministrul comerțului exterior șl 

cooperării economice Internaționale, 
Ilie Văduva, a primit vineri pe 
Josâ Nogueira Filho, șeful Departa
mentului pentru Europa din Minis
terul Relațiilor Externe al Braziliei, 
președintele părții țării sale în 
comisia mixtă româno-braziliană.

Au fost abordate aspecte ale coo
perării economice și schimburilor 
comerciale româno-braziliene, evi- 
dențiindu-se faptul că economiile 
celor două țări oferă posibilități 
largi pentru amplificarea acestor ra
porturi pe baze reciproc avantajoase.

Conducătorul delegației braziliene 
a mai avut Întrevederi la conducerile 
Ministerului Afacerilor Externe, Mi
nisterului Industriei (Construcțiilor 
de Mașini, Ministerului Industriei de 
Utilaj Greu și Băncii Române de 
Comerț Exterior.

★
Vineri s-au Încheiat la București 

lucrările celei de-a Il-a sesiuni a 
Consiliului economic româno-cana- 
dian. Cele două părți In consiliu au 
analizat posibilitățile dezvoltării, in 
continuare, a colaborării și cooperă
rii economice, industriale și tehnice, 
bilaterale și pe terțe piețe, dintre 
întreprinderi românești și firme ca-, 
nadiene. căile de lărgire si diversi
ficare a schimburilor reciproce de 
mărfuri. A fost evidențiată utilita
tea constituirii de societăți mixte și

mania (373 p.), B.U-A. (572,350 p.), 
Italiei (572,200 p.). Cubei (571,750 p.), 
Franței (567,100 p.) «ta, Ea întreceri 
au luat parte 27 de echipe.

Tirgul international 
București -1987

Opinii ale unor oaspeți de peste hotare
Dr. DOMANI ANDRAS — purtă

torul de juvînt al pavilionului 
R. P. Ungare : .Relațiile comerciale 
dintre Ungaria și România au evo
luat in ultimii ani in mod favorabil. 
Livrările reciproce au crescut de la 
an la an. Ramura cu evoluția cea 
mai dinamică a schimbului de măr
furi o constituie industria construc
toare de mașini. Exportă» in 
România mașini și instalații de un 
Înalt nivel tehnic, mașini-unelte cu 
comandă num;rică, instrumente de 
măsurat și de reglare automată, 
precum și produse ale tehnicii de 
calcul, componente pentru industria 
românească de televizoare. Impor
tăm din Românie în mod deosebit 
autoturisme, autocamioane. In 1987 
am cumpărat 30 de mii de autotu
risme „Dacia", iar pentru 1988 am 
încheiat un contract pentru 32 de 
mii. In aceste zile, in cadrul Tirgu- 
lui internațional București, am con
venit asupra unui volum foarte im
portant al schimburilor de mărfuri 
care va depăși 650 milioane ruble. 
Am stabilit cu partea română să 
cumpărăm 30 de mii televizoare 
alb-negru, cunoscută fiind calitatea 
acestora, 135 000 tone de ciment, 110 
vagoane de marfă, mobilă în va
loare de 2 milioane ruble și altele. 
Noi vom vinde României 3 maca
rale plutitoare de 16 tone pentru 
portul Constanța, cel mai important 
contract pentru noi. De altfel, mîine 
(n. n. astăzi) va sosi la București 
ministrul comerțului exterior al Un
gariei pentru a sîmna, Împreună cu 
ministrul român al comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale. protocolul schimbului de 
mărfuri pe anul 1988. România va fi 
prima țară cu care noi vom semna 
convențiile pentru anul viitor.

Am vizitat cu mare interes pavi
lioanele românești și, ca in toți anii, 
ele constituia o revelație, marcind 
un progres evident. Nu este un lu
cru întîmplător că am Încheiat con
tracte așa de substanțiale tn dome
niul livrărilor de garnituri ds mo
bilă, de ciment, televizoare, autotu
risme ei altele. Acest fapt demon
strează interesul nostru major pen
tru aceste produse față de care 
avem cuvinte de apreciere.

Pentru viitor^ am dori să extin
dem cooperarea cu partea română, 
îndeosebi in domeniul unor acceso
rii pentru autoturisme (tapițerie 
auto, claxoane, ștergătoare de par
briz, bujii și altele), așa cum avem 
astfel de cooperări cu firmele 
„Lada" șl „Polsehi-Fiat". Sfntem 
interesați să vindem in România 
furtunuri pentru lichidele de foraj 
petrolier, cunoscut fiind că România 
este o țară cu o dezvoltată Industrie 
petrolieră.

Aș dori să subliniez faptul că In 
anul 1986 volumul schimburilor de 
mărfuri cu România a fost de 540 
de milioana ruble, iar în 1987 preve
derile ajung la valoarea de 536 mi
lioane ruble, iar pentru anul 1988, 
volumul va fi mult mai mare. Tra
tativele pe care la vom duce tn con
tinuare cu partenerii noștri români, 
sintem siguri, vor duce la o creștere 
substanțială a colaborării pa diverse 
planuri".

VLADIMIR ȘVARȚ — directorul 
pavilionului R.S.F. Iugoslavia : „Țara 
noastră este o participantă tradițio
nală la Tirgul internațional de la 
București. în acest an, tn pavilionul 
Iugoslav, 11 Întreprinderi și societăți 
de comerț exterior expun o gamă 
variată de produsa ale industriei con
structoare de mașini, industriei elec
trotehnice și electronice, ca fi ale 
industriei ehimice. Discuțiile purtate 
tn aceste zile eu partenerii români, 
precum fl cu reprezentanții Ministe
rului Comerțului Exterior fl Coope
rării Economice Internaționale ne-au 

încheierii de contracte de export șl 
import pe termen lung, care vor asi
gura cadrul necesar adincirii și di
versificării, pe baze reciproc avan
tajoase, a relațiilor economice bila
terale.

Președinții celor două părți In 
consiliu au semnat comunicatul co
mun al sesiunii.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Austria, vineri a avut loc 
în Capitală o manifestare culturală 
organizată de Institutul român pen
tru relațiile culturale cu străinătatea, 
in cadrul căreia au fost prezentate 

'impresii de călătorie din această 
țară și s-a vizionat un film docu
mentar austriac.

Au participat membri ai conducerii 
I.R.R.C.S., reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, un nu
meros public.

Au fost prezenți Andreas Berla- 
kovich, ambasadorul Austriei la 
București, membri ai ambasadei.

★
Vineri a început la Iași cea de-a 

VIII-a ediție a festivalului de poe
zie „Mihai Eminescu". Manifestarea, 
organizată de comitetul județean de 
cultură și sducație socialistă, Îm
preună cu Asociația scriitorilor ie
șeni, reunește un mare număr de 
poeți și critici literari din întreaga 
țară, care omagiază, și de această 
dată, creația și personalitatea Lu
ceafărului poeziei românești.

în program figurează o sesiune de 
comunicări științifice sub genericul 
„Eminescu", lansări de noi volume 
apărute in colecția „Eminîsciana", 
întîlniri ale oamenilor de litere cu 
cititorii.

Cu acest prilej. Ia Teatrul Națio
nal „Vasile Alecsandri" din locali
tate a fost deschisă expoziția .Crea
ția eminesciană in viziunea artiști
lor plastici".

(Agerpres)

permis nu numai o trecere tn revistă 
a evoluției schimburilor comerciale 
și a cooperării economice dintre cele 
două țări, ci au condus, in același 
timp, la încheierea de contracte con
crete pentru extinderea legăturilor 
bilaterale. După cum este știut, ca 
țară socialistă vecină și prietenă, Iu
goslavia este profund interesată in 
intensificarea și dezvoltarea schim
burilor comerciale și a cooperării e- 
conomice cu România. Avem deja 
domenii privilegiate ale acestei co
laborări : chimia și petrochimia, e- 
nergetica, siderurgia, precum și ști
ința și tehnica, transporturile și tele
comunicațiile. Din discuțiile avute au 
reieșit posibilități de extindere a a- 
cestei colaborări la industria de au
tomobile și la alte domenii de inte
res reciproc. De altfel, o conclu
zie împărtășită de ambele părți 
a fost aceea că trebuie depuse in 
continuare eforturi pentru ca re
lațiile comerciale șl de colaborare 
economică dintre țările noastre să 
se dezvolte in continuare, așa cum 
au stabilit, cu prilejul convorbirilor 
la nivel înalt, conducătorii Iugosla
viei și României".

J. HOVETT, director general al 
Organizației industriilor „Candu" : 
„în pavilionul canadian, care înre
gistrează la această ediție cea mai 
mare participare, expun 40 de firme, 
multe dintre ele fiind prezente pen
tru prima dată la București, cu sco
pul de a stabili contacte și legături 
cu firmele românești. Acest interes 
crescînd se datorează, fără Îndoială, 
vizitei efectuate de președintele țării 
dumneavoastră, dl. Nicolae Ceaușescu, 
in Canada, aprecierii de care produ
sele românești se bucură pe piețele 
noastre, Îndeosebi datorită calității și 
caracterului lor competitiv. De alt
fel, chiar tn aceste , zile se desfă
șoară la București și lucrările Con
siliului economic româno-canadlan, 
prilej de trecere in revistă a stadiu
lui colaborării bilaterale și de iden
tificare de noi căi pentru dezvol
tarea In continuare a acesteia, O 
mare parta din firmele prezente la 
tirg fac parta din grupul „Candu", 
care colaborează tn condiții bune cu 
țara dumneavoastră tn construirea 
centralei nucleare de Ia Cernavodă, 
în ce ne privește, considerăm că 
există posibilități de dezvoltare a 
colaborării bilaterale și In alta sec
toare, cum ar fi : petrol și gaze, sil
vicultură, celuloză șl hirtie, precum 
și In legătură cu o serie de materii 
prime. Discuțiile avute pină acum 
ne dau speranța unei Intensificări a 
colaborării reciproc avantajoase din
tre cele două țări ale noastre".

Petre CRISTEA 
R«du BOGDAN

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
Realizări din Uniunea Sovietică
ÎN PREAJMA GLORIOSULUI JUBILEU 

AL LUI OCTOMBRIE
Oamenii muncii din Uniunea Sovietică Intimpină cea de-a 70-a 

aniversare a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie cu noi șl însem
nate realizări în toate sferele de activitate. De la depășirea considerabilă 
a sarcinilor de plan, anunțată în aceste zile, în cinstea marii sărbători, 
de către numeroase colective din fabrici și uzine, unități agricole sau 
șantiere de construcții la realizarea de însemnate economii de energie 
și combustibil ; de la introducerea unor metode de muncă și tehnologii 
mai eficiente la înfăptuirea unor cercetări științifice de mare Importanță 
pentru economia națională. In cele ce urmează înfățișăm cîteva aspecte 
ale succeselor obținute pe întreg cuprinsul Uniunii Sovietice în întrecerea
premergătoare marelui jubileu al lui

Extinderea și 
rețelei de

Extinderea comunicațiilor terestre 
și aeriene constituie o componentă 
importantă a eforturilor de dezvol
tare economică în actualul cincinal, 
în acest context se înscriu și ac
țiunile ce vizează îmbunătățirea 
transportului în zone în care se ri
dică noi obiective economice. Un 
nou aeroport a fost dat în exploa
tare în orașul Zeia din nordul re
giunii Amur, unde sosesc construc
tori din toată țara. în regiunile din 
Nordul îndepărtat se trece la folo
sirea noului avion An-74, dotat atit 
cu roți, cit și cu „schiuri". Testarea 
noului aparat a scos in evidență 
capacitatea lui de a se adapta ce
rințelor dificile de sol și climă ale 
Arcticii. Dispunînd de două motoa
re turboreactoare, el are nevoie 
pentru decolare de o pistă de nu
mai 300 metri și poate zbura la 
înălțimi mici, cit și la altitudinea 
de 10 000 de metri. Printre caracte
risticile sale se înscriu și gama 
largă de viteze — între 160 și 700

Sonde reintroduse
La extracția de petrol din ținu

tul siberian Tiumen se crease o si
tuație grea. Timp de cîțiva ani Ia 
rînd, planul a rămas neîndeplinit — 
scrie ziarul „PRAVDA". Dar situa
ția a început să se schimbe. Iată 
baza unei brigăzi, o miniașezare 
construită pe o insulă artificială, 
înconjurată de mlaștini. Brigada 
din 11 oameni deservește circa 
150 de sonde, răspindite într-o 
zonă cu diametrul de 12 km. La 
dispoziția oamenilor se află un sis
tem automat de controlare a pro
ducției. Colectivul se străduiește să 
reducă mereu „timpii morți", să 
ridice productivitatea muncii, în 
ultimele luni, aici au fost aduse 
mai multe mijloace tehnice de înalt 
randament, a sporit simțitor atenția 
față de problemele sociale, a cres
cut spiritul de răspundere al fie
căruia față de sarcina încredințată.

Iuri Paramonov, șeful colectivu
lui pentru extragerea țițeiului și a 
gazului, relatează că, spre deosebire 
de trecut, cînd, după luarea în pri
mire a unei sonde mai treceau 2—3 
săptămini pină cînd aceasta era

Noi înfăptuiri 
cercetării

Alături de celelalte domenii de 
activitate, cercetarea științifică so
vietică intimpină gloriosul jubileu 
al Marii Revoluții din Octombrie 
cu noi și însemnate realizări. Ast
fel, un grup de fizicieni de la 
Universitatea de stat din Kiev a 
descoperit legături inainte necunos
cute între organismul uman și ra
diațiile electromagnetice. Ca urma
re, a fost stabilită și o modalitate 
principial nouă de tratare radicală 
a unor maladii fără medicamente, 
tratamentul realizindu-se prin apli
carea unor fluxuri de unde din 
diapazonul milimetric asupra punc
telor care se tratează cu ajutorul 
acupuncturii. Cu ajutorul genera
toarelor instalate în clinici din 
Kiev, au fost vindecați astfel citeva 
mii de bolnavi de ulcer gastric sau 
duodenal.

Totodată, cercetători din același 
oraș iși concentrează eforturile în-

t V
13.00 Telex
13,05 La sfirșlt de săptămtnă (partial 

color)

vremea
Institutul <le meteorologie si hidrolo

gie comunica timpul probabil pentru 
Intervalul 24 octombrie, ora 20 — 27 
octombrie, ora 20. In țară : Vremea 
va fl predominant frumoasă in prime
le zile In cea mal mare parte a țării, 
cu cerul variabil, mai mult senin. Ex
cepție vor face regiunile vestice, unde 
nebulozitatea va fl mai pronunțată și, 
pe alocuri, va ploua. Apoi, vremea va 
deveni in general închisă', mai ales in 
sudul tării, unde, local, va ploua. 
Vîntul va prezenta unele intensificări

teatre
• Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : Ploșnița — 18 ; (sala Amfi
teatru) : Contrabasul — 18 ; (sala 
Atelier) : Act Venetian — 18
• Filarmonica „George Enescu'' 
(15 88 75, sala Studio) : Seară de so
nate. Rodlca Marin — vioară, Llviu 
Teodor Teclu — pian — 17,30 ; (Ate
neul Român) : „Universul artei 
vocale". Vladimir Deveselu — tenor. 
Lena Vleru — pian — 19
• Opera Română (13 18 57) : Tru
badurul — 18
• Teatrul de operetă (13 53 48. bd. 
N. Bălcescu) : Victoria și al ei husar 
— 18.30
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Grădina Icoanei, 1195 44) : 
Hamlet — 17
• Teatru) Mic (14 70 81) : Diavolul șl 
bunul Dumnezeu — 18.30
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Acești nebuni fățarnici — 19
• ^Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03, 
sala Studio) : EX — 18.30
• Teatrul Gtuleștl (sala Matestlc, 
14 72 34) : Simple coincidente — 19 : 
(sala Giulești, 10 04 85) : Bărbierul 
din Sevilla — 18
• Teatrul șatirlc-muzlca! „C. Tâ-
nase“ (sala Savoy. 15 56 78) : Bel
mondo al II-lea — 10 : (sala Victoria, 
50 58 65) : Astă-seară nu șe Improvi
zează — 19
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Pe-nn picior da 
plai — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 53) t 
Toate plnrele sus 1 — 8,30 : Pistru
iatul — 15

Octombrie.

modernizarea 
transporturi

km pe oră, ca și capacitatea de a 
transporta circa 10 tone.

în sudul țării a început construi
rea unei căi ferate, care, traversînd 
Munții Caucaz, va scurta cu aproxi
mativ 1 000 de kilometri legăturile 
zonei de centru a U.R.S.S. cu Ar
menia și Gruzia. înscriindu-se in
tre prevederile actualului cincinal, 
noul drum de fier este una dintre 
cele mai complexe lucrări ingine
rești sovietice. Fiecare al patrulea 
kilometru de cale ferată va trece 
printr-un tunel, traseul magistralei 
incluzind aproximativ 100 de poduri 
mari și mijlocii, viaducte și alte 
construcții speciale. In prezent, se 
desfășoară lucrările de străpungere 
a tunelului de la Arhoțk, principala 
verigă a lanțului feroviar ce va 
traversa Caucazul la o altitudine 
de 2 000 de metri.

Lucrătorii sovietici din transpor
turi dedică realizările pe care le 
obțin in aceste zile celei de-a 70-a 
aniversări a Revoluției din Octom
brie.

în circuitul productiv
adusă In stare să producă, tn pre
zent fiecare sondă este preluată de 
la constructori „la cheie" și începe 
să producă imediat. Ca urmare, a 
fost realizat cu succes planul pe 
primul an al cincinalului, iar pină 
în august ax. centrala de producție 
și-a lichidat rămînerile în urmă din 
anul precedent și a produs 1 800 
tone de țiței peste planul curent.

O serie de colective ocupă locuri 
fruntașe în întrecerea socialistă în 
cinstea celei de-a 70-a aniversări 
a Revoluției din Octombrie. Ele au 
obținut producții înalte din exploa
tări considerate fără perspectivă. 
Astfel, pentru exploatarea Erșansk 
planul prevedea o producție de 45 
tone pe zi, dar aici se realizează 
98 de tonă. Sînt valorificate cu suc
ces și alte exploatări abandonate. 
Anul acesta alte asemenea trei ex
ploatări au fost reintroduse în pro
ducție. numărul lor urmînd să 
ajungă la circa 30. Colectivul cen
tralei — arată ziarul — depune 
eforturi ca pină Ia sfirșitul actua
lului cincinal să extragă circa 
4 000 000 tone de țiței peste plan.

în domeniul 
științifice
tr-un domeniu nou al biologiei, și 
anume farmacogenetica. Specialiștii 
Institutului de obstetrică și gineco
logie au ajuns, de exemplu, la con
cluzia că unele și aceleași medica
mente acționează in mod diferit in 
funcție de ereditatea paciențiior. 
Cercetările în domeniul farmaco- 
geneticii vor contribui la prognoza- 
rea eficienței fiecărui medicament 
in funcție de ereditatea bolnavului. 
. Pe aceeași linie de preocupări, 
specialiștii sovietici au pus la punct 
un complex de calcul electronic 
destinat dirijării unor mari secții 
automatizate de producție, unor 
ample lucrări de proiectări, mode
lării matematice a proceselor 
atmosferice și altor lucrări, care 
necesită un mare volum de calcule. 
Complexul poate realiza sute de 
milioane de operații pe secundă, in 
cadrul lui puțind funcționa simul
tan de la 48 la 192 procesoare.

14.45 Săptămtna politică
13.00 închiderea programului
19.00 Telejurnal
19.20 Teleenciclopedla (partial color)
19,55 Invitație la varietăți (color) 

Spectacol cu public
20.40 Film artistic (color). „Adevărul'
22.20 Telejurnal
22.30 Închiderea programului

In ultima z! in sudul tării, predomi- 
nfnd din sectorul estic. Temperaturii! 
minime vor fi cuprinse intre minus ■ 
și plus 6 grade în jumătatea de norc 
a tării șl in dealurile subcarpatice 
unde, local, se va produce brumă, s 
intre 2 șl 12 grade in celelalte zone 
Iar cele maxime între 8 și 18 grade 
mai ridicate 1n primele zile. Local 
ceață dimineața. In București : Vre 
mea va f! predominant frumoasă ir 
primele zile, apoi va deveni tn gene 
ral Închisă. Cerul va fi variabil, ci 
tnnorărl mal accentuate spre sftrșitu 
intervalului, cind, temporar, va ploua 
Temperaturile minime vor oscila intri 
3 șl 7 grade, iar cele maxime intre II 
șl 19 grade. Dimineața, ceată slabă.

• Circul București (tO 41 S3) : A sosit 
circul ! — 15,30 ; 19
• Teatrul „Țăndărică" (sala Cosmo- 
nautilor, 11 12 04) : Petrlcă șl Lupul 
— 15

cinema
• Flguranțli : EXCELSIOR (65 49 45)
— 9; 12; 15; 18, FLAMURA (85 77 12)
— 9; 12; 15; 18.30
• Morometii : GIULEȘTI (17 55 46) — 
9; 12; 15; 18. VOLGA (79 71 26) — 9; 
12: 13; 18
• Trandafirul galben : LIRA
(31 71 71) — 9; 11; 13: 15: 17; 19
• Nea Mărin, miliardar ; COTRO-
CENI (49 48 48) — 15: 17; 19
• Colierul de turcoaze : VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19
• Declarație de dragoste. Liceenii : 
AURORA (35 04 66) — 8.30; 12; 15.30; 
18.45
• A doua variantă 1 MUNCA 
(21 50 97) — 19
• Pădurea de fagi : PROGRESUL 
(23 94 10) — 15; 17; 19
• Mari regizori, mari actori: SCALA 
(11 03 72) — 9; 11,15: 13,30; 15.45; 18; 
20,15
• Medalion Errol Flynn : STUDIO 
(59 53 15) — 10: 12,15: 14,30; 16,45; 19
• Acțiunea „Edelstein" : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11; 13; 16; 17; 19
• Visul unei actrițe LUMINA 
(14 74 16) — 15; 17; 19
• Program special pentru eopll șt 
tineret: DOINA (16 35 38) — 9; 11; 
13; 15; 17; 1»
• Vine el, fratele meu t BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 17; 1»



„O inițiativă foarte importantă, in consens 
cu aspirațiile tuturor popoarelor" 

Declarația președintelui Adunării Generale a O.N.U.
după apelul adoptat, la inițiativa României, 

privind încheierea unui acord in problema rachetelor
NAȚIUNILE UNITE 23 (Agerpres) 

— Referindu-se la adoptarea de că
tre Adunarea Generală — ca ur
mare a inițiativei României — a 
unei hotărîri prin care se adre
sează U.R.S.S. și S.U.A. apelul de a 
încheia cit mai curînd posibil tra
tatul privind eliminarea rachetelor 
cu rază medie de acțiune și opera- 
iiv-tactice, președintele celei de-a 
42-a sesiuni a O.N.U., Peter Florin, 
a apreciat că această acțiune „este 
foarte importantă și oportună, re- 
flectînd aspirațiile tuturor popoare
lor lumii". El a precizat că rezolu
ția Adunării Generale conținînd 
acest apel va fi transmisă guverne
lor U.R.S.S. și S.U.A.

După cum s-a mai anunțat, gu
vernele U.R.S.S. și S.U.A. sînt so
licitate să nu precupețească nici un 
efort pentru a încheia, in conformi
tate cu înțelegerea lor de principiu, 
tratatul pentru eliminarea rachete
lor cu rază medie și mai scurtă de 
acțiune, pentru ca acesta să poată 
fi semnat la viitoarea întîlnire la 
nivel înalt dintre conducătorii celor 
două țări. De asemenea, Adunarea 
Generală cheamă cele două state să 
facă eforturi intense similare pen
tru încheierea tratatului de reducere 
cu 50 la sută a armelor lor nucleare 
strategice ofensive, în cadrul nego
cierilor de la Geneva privind ar
mele nucleare și cosmice.

Printr-o largă cooperare internațională - spre realizarea 
năzuințelor de pace și progres ale omenirii

Mesajul secretarului general al O.N.U. cu prilejul Zilei 
Națiunilor Unite

r-
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A ..______ „_______
1 și mișcărilor pentru pace. în pre-
* lecturile Fukuowa, Saitama, Niigata,

Acțiuni și luări de poziție pentru
încetarea cursei înarmărilor

A 
ț 
ț

NAȚIUNILE UNITE 23 (Ager
pres), — în mesajul dat publicității 
cu prilejul Zilei Națiunilor Unite, 
secretarul general al O.N.U., Javier 
Perez de Cuellar, apreciază că a- 
ceastă aniversare constituie un mo
tiv de speranță pentru toate po
poarele lumii, speranță de pace și 
de progres continuu în domeniile 
politic, social și economic. Ultimele 
patru decenii — apreciază Perez de 
Cuellar — au pus în lumină dificul
tățile ce pot fi depășite printr-o co
operare multilaterală în încurajarea 
dezvoltării economice. în combate
rea maladiilor și tarelor sociale. în 
limitarea conflictelor și a zonelor în 
care sînt amplasate arme nucleare. 
Dar lumea în care trăim astăzi și pe 
care o pregătim pentru mîine oferă 
dovada evidentă a distantei care ne 
separă încă de obiectivele prevăzute 
de Cartă și a necesității urgente de 
a se intensifica eforturile internațio
nale pentru atingerea lor.

Mesajul secretarului general al 
O.N.U. reamintește că omenirea este 
confruntată cu conflicte secerătoare 
de vieți, cu prezența unei cantități 
de arme suficiente pentru a dis
truge omenirea de o sută de ori. cu 
foametea și sărăcia, cu degradarea 
mediului înconjurător, cu traficul și

consumul de droguri, cu abominabi
lul sistem de apartheid — aceste a- 
menințări putînd afecta securitatea 
și bunăstarea tuturor popoarelor. 
Guvernele împărtășesc Interesul co
mun de a se reuni, responsabilitatea 
de a proceda astfel, trecînd peste 
deosebiri de orientare ideologică și 
economică — se subliniază în mesaj. 
Iar ultimele luni au dovedit că, 
atunci cînd acest lucru este recunos
cut, apar noi posibilități de a se 
progresa în probleme globale critice. 
Pentru aceasta însă, sînt necesare 
voința politică, precum și capacită
țile diferite ale tuturor țărilor și 
popoarelor. Națiunile Unite repre
zintă instrumentul indispensabil 
pentru a se acționa în direcția sur- 
montăril unor dificultăți ce depă
șesc puterile unui singur stat ; dar. 
în același timp, popoarele au dato
ria să mențină o Organizație a Na
țiunilor Unite puternică și de mare 
utilitate prin universalitatea, struc
tura și natura sa.

In încheiere, Javier Perez '"de 
Cuellar a cerut guvernelor statelor 
membre să folosească din plin ca
drul unic oferit de organizația mon
dială, să.o sprijine pentru ca ea să în
deplinească așteptările fondatori
lor ei.

Mihail Gorbaciov 
l-a primit pe 
George Shultz

MOSCOVA 23 (Agerpres). — Mi
hail Gorbaciov, secretar general' al 
C.C. al P.C.U.S.. l-a primit vineri 
pe George Shultz, secretarul de stat 
al S.U.A., care a Întreprins o vizită 
în U.R.S.S. Convorbirea, relatează 
agenția T.A.S.S., a fost consacrată 
celor mai importante aspecte ale re
lațiilor sovieto-americane și actuali
tății internaționale.

★
Ministrul de externe al U.R.S.S., 

E. Șevardnadze. și secretarul de stat 
al S.U.A. au participat, în aceeași zi, 
la o conferință de presă comună. 
Ministrul sovietic a declarat că 
toate problemele principale legate 
de lichidarea rachetelor cu rază me
die și mai scurtă de acțiune au fost 
în principiu rezolvate.

Secretarul de stat al S.U.A. a spus, 
la rîndul său ; Cred că ambele părți 
sint de acord că noi am realizat 
aproape înțelegerea. Problemele care 
au mai rămas se referă la detalii în 
legătură cu controlul și verificarea. 
In prezent, am realizat maximum 
posibil.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII ZAMBIA

Domnului KENNETH DAVID KAUNDA
Președintele Partidului Unit al Independenței Naționale, 

Președintele Republicii Zambia
x ' LUSAKA

Cu prilejul cele! de-a XXIII-a aniversări a proclamării independenței de 
stat a Republicii Zambia, vă adresez calde felicitări și‘cele mai bune urări 
de sănătate și fericire personală, de progres continuu și prosperitate poporu
lui zambian prieten.

Constatind cu satisfacție cursul pozitiv al relațiilor româno-zambiene, 
exprim convingerea că, pe baza înțelegerilor pe care le-am convenit Îm
preună, aceste relații tradiționale de prietenie, precum și colaborarea sta
tornicite între partidele șl țările noastre se vor dezvolta și diversifica tot 
mai mult în viitor, în interesul popoarelor român și zambian, al cauzei păcii, 
securității, înțelegerii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

TOKIO. — Peste un milion de 
japonezi au luat parte în ultimele 
zile la demonstrațiile desfășurate în 
întreaga țară în favoarea preîntâm
pinării unui război nuclear și dis
trugerii tuturor armelor atomice, 
informează agenția A.D.N. Sub lo
zinca „Acțiuni unite pentru pace", 
la Tokio a avut loc o amplă ma
nifestație antirăzboinică, la care au 
participat membri ai diferitelor 
partide, ai organizațiilor de masă

Datoria externă - o 
pentru țările în curs

ț Nagao și Iwate, sute de mii de lo- 
J cuitori au răspuns la apelul comun 
ț al Partidului Comunist și Partidu- 
L lui Socialist de a demonstra în fa- 
’ voarea respectării celor trei prin- 
1 cipii nenucleare ale Japoniei și îm- 

potriva existenței bazelor S.U.A. pa

A 
A
A BONN. — Un grup de 24 de sa- 
i vanți de renume mondial din R.F.G. 
’ au adresat o scrisoare deschisă gu- l vernului de la Bonn prin care se 
i pronunță împotriva participării 
' R.F.G. la programele spațiale mi- 
1 litare americane. Oamenii de știință 
’ au lansat, totodată, un apel pentru 
ț transformarea cercetărilor cosmice

Ample demonstrații împotriva armelor nucleare 
în Japonia

teritoriul japonez. Manifestanțil 
și-au exprimat hotărîrea de a ac- ț
ționa cu toate forțele pentru a con- < 
tribui Ia eliminarea pentru tot- 1 
deauna de pe Pămînt a pericolului 
repetării suferințelor de la Hiroshi
ma și Nagasaki. Participanții la ac
țiunile în favoarea păcii au chemat 
populația niponă să se alăture, la 
24 octombrie, cînd începe Săptămî- 
na O.N.U. în favoarea dezarmării, 
la declanșarea „valului păcii" pe 
plan mondial. Unul dintre obiecti
vele acțiunilor antirăzboinice este 
strîngerea de semnături pe Apelul 
de pace de la Hiroshima și Naka- 
saki pentru interzicerea completă 
și eliminarea armelor nucleare, care 
a fost semnat pînă în prezent 
peste 26 milioane de japonezi.

împotriva participării R.F.G. Ia programele 
de militarizare a Cosmosului

de

laîntr-o acțiune internațională, 
care să participe statele socialiste 
și țările în curs de dezvoltare, pa
ralel cu 
privind

3
I

II
A

încheierea unor tratate 
„____  interzicerea militarizării
spațiului extraterestru. „în cerceta
rea Cosmosului prioritară trebuie 
să fie cooperarea internațională", 
se specifică în document.

în sprijinul soluționării pe calea tratativelor 
a situației din America Centrală

MANAGUA 23 (Agerpres). — 
Misiunea comună a Organizației Na
țiunilor Unite și Organizației State
lor Americane, însărcinată să stu
dieze la fața locului, împreună cu 
oficialitățile statelor interesate, mo
dalitățile practice de verificare a 
aplicării acordului „Esquipolas II", a 
sosit la Managua. într-o declarație 
făcută la sosire, Allvaro de Soto, 
consilier special al secretarului ge
neral al O.N.U., a arătat că misiu
nea are mandatul de a examina cu 
liderii statelor din regiune proble
mele care împiedică aplicarea acor
durilor convenite și de a pregăti te

renul pentru activitatea Comisiei in
ternaționale de verificare și control 
al aplicării acordului din Guatemala, 
în centrul atenției se situează înce
tarea ostilităților, a sprijinului acor
dat de terțe țări elementelor contra
revoluționare, precum și interzicerea 
utilizării teritoriilor unor țări pen
tru desfășurarea de activități sub
versive împotriva statelor centro- 
americane. în cadrul întrevederilor 
vor fi evocate, de asemenea, proble
mele legate de acordarea unui spri
jin concret, de către comunitatea in
ternațională, statelor din America 
Centrală pentru traducerea cu succes 
In viață a acordului din Guatemala.

BRASILIA 23 (Agerpres). — Mem
brii celor două camera al» parla
mentului brazilian au semnat un 
document în sprijinul cererii gu
vernului privind reeșalonarea dato
riei externe a țării — Informează 
agenția China Nouă. Se mențio
nează că nivelul ridicat al dobînzl- 
lor afectează procesul național d» 
transformări democratice.

în prezent, o delegație braziliană 
se află la New York pentru a dis
cuta cu băncile creditoare particu
lare posibile soluții pe termen lung. 
Datoria externă a Braziliei se ridică 
la aproape 113 miliarde de dolari.

MONTEVIDEO 23 (Agerpres). — 
In localitatea uruguayană Punta del

grea povară 
de dezvoltare

Este au tnceput lucrările reuniunii
miniștrilor relațiilor externe din ță
rii» membre ale „Grupului celor 
opt". Sînt analizat» documente re
feritoare la situația economică șl fi
nanciară din America Latină, cu 
accent pe căile de soluționare echi
tabilă a problemei datoriei externe.

ADDIS ABEBA 23 (Agerpres). — 
Potrivit unor estimări ale Comisiei 
economice a O.N.U. pentru Africa, 
datoria externă totală a țărilor afri
cane a fost de 200 miliarde dolari la 
sfîrșitul anului 1986, reprezentînd 
44,6 la sută din produsul intern brut 
al țărilor continentului și o depășire' 
cu 200 la sută a veniturilor lor din 
exporturi — transmite agenția Pana.

Situația din Liban
BEIRUT 23 (Agerpres). — Forțele 

lsraeliene de ocupație din sudul Li
banului au întreprins o nouă acțiu
ne represivă împotriva populației 
libaneze la nord de așa-zisa zonă de 
securitate, creată unilateral de Is
rael. Unitățile israeliene au deschis 
focul în zona localităților Mimas 
Ain Dilba și Maklaa și au efectuat 
operațiuni militare în apropierea sa
telor Kabrikha și Kantara. Totoda
tă, artileria israeliană a supus unor 
tiruri intense localitățile Kfeir, Hal- 
wat, Bab-Khan, Labbaya și Săriră, 
provocînd pagube populației.

La rîndul lor, forțele libaneze de 
rezistență au organizat o operațiu
ne împotriva pozițiilor forțelor is
raeliene de ocupație de la Al-Naku- 
ra, Shuwaya și Taibeh,

Menținerea tendinței de scădere 
la bursele de valori occidentale

Nervozitatea șl confuzia au consti
tuit dominante caracteristice ale 
tranzacțiilor de bursă în majoritatea 
capitalelor occidentale, în săptămîna 
care s-a încheiat, considerată, po
trivit unor observatori din Londra, 
„cea mai haotică din ultimii 60 de 
ani".

La New York, indicele „Dow Jo
nes" a pierdut vineri, în numai 30 
de minute, 20 de puncte și conti
nua să scadă spre sfârșitul zilei. 
Specialiștii americani în probleme'de 
bursă susțin că, pentru evitarea re
petării evoluției recente Guvernul 
Statelor Unite trebuie să Întreprindă 
măsuri energice, între care reducerea 
Imensului deficit bugetar și a ratei 
dobînzilor.

în capitala britanică, precum șl la 
bursele din Paris și Tokio s-a men
ținut tendința de reducere generali
zată a cursului acțiunilor.

(Agerpres)
WASHINGTON 23 (Agerpres). - 

In cadrul unei conferințe de presă 
televizate, desfășurată la Casa Albă, 
președintele Ronald Reagan s-a 
referit Ia situația economică și fi
nanciară a S.U.A.. care a dus la gra
vele perturbații înregistrate în ulti
mele zile la bursa din New York

șl în centrele valutare din Occident. 
El a anunțat că săptămîna viitoare 
va fi examinat un pachet de măsuri 
privind politica In domeniul impo
zitelor și cheltuielilor guvernamen
tale. In context, șeful executivului 
american a apreciat că deficitul bu
getului federal se menține la un 
nivel ridicat, de 148 miliarde de do
lari, și că Administrația intențio
nează să acționeze pentru diminua
rea lui, în principal prin reducerea 
cheltuielilor publice si printr-o po-. 
litică fiscală adecvată.

PARIS 23 (Agerpres). — Lulnd 
cuvintul In cadrul unui simpozion 
la care participă oameni de afaceri, 
președintele Franței. Francois Mitter
rand. a subliniat că instabilitatea 
din ultimele zile a burselor dove
dește caracterul indispensabil al unui 
nou sistem economic și, Îndeosebi, al 
unui nou sistem monetar — transmi
te agenția China Nouă. In opinia sa. 
recentele evoluții Înregistrate pe 
piețele financiare, la burse si în In
dustrie sînt determinate de dobînzile 
ridicate. în context, el s-a pronunțat 
pentru crearea unul ..organism cen
tral" al țărilor vest-europene. care să 
adopte o serie de măsuri în acest 
domeniu.

Se adîncește decalajul 
dintre Nord și Sud • 
Un raport al O.N.U.D.I.

VIENA 23 (Agerpres). — Menține
rea unei situații critice în domeniul 
creditelor internaționale și ritmul 
lent al creșterii economice în state
le dezvoltate se soldează cu o stag
nare a schimburilor comerciale mon
diale și reprezintă o amenințare se
rioasă la adresa eforturilor de in
dustrializare depuse de țările în curs 
de dezvoltare — se afirmă în „Ra
portul global pentru 1987“ al Orga
nizației Națiunilor Unite pentru Dez
voltare Industrială (O.N.U.D.I.), dat 
publicității la Viena. Documentul 
subliniază că raporturile dintre Nor
dul industrializat și Sudul subdez
voltat resimt în continuare impactul 
negativ al decalajului — care se lăr
gește permanent — in ceea ce pri
vește gradul de dezvoltare tehnolo
gică dintre cele două părți.

Diminuarea fluxului internațional 
de capitaluri și credite de la începu
tul anilor '80 nu și-a schimbat ten
dința, ajungîndu-se astfel ca intră
rile anuale de capital în țările în 
curs de dezvoltare să se reducă de 
la 75 miliarde dolari în 1981 la 35 
miliarde dolari în 1985. La aceasta 
au contribuit dobînzile excesiv de 
ridicate, ca și stagnarea investițiilor 
și a creditelor oficiale.

Poporul zambian săr
bătorește, astări, îm
plinirea a 23 de ani 
de la istoricul act al 
proclamării indepen
denței naționale, care 
a pus capăt domina
ției coloniale, deschi- 
zînd calea unor ample 
transformări economi- 
co-sociale cu caracter 
înnoitor.

Așa cum se știe, 
Republica Zambia (su
prafața — 752 614 kmp; 
populația — 6 milioa
ne locuitori) este si
tuată în sudul conti
nentului african și 
dispune de vaste bo
gății ale subsolului, în 
special cupru. Princi
palele rezerve de „me
tal roșu" sînt concen
trate în faimoasa 
„centură de cupru", 
din vecinătate cu Zai
rul, unde se află circa 
25 la sută din resur
sele mondiale ale a- 
cestui minereu. In anii 
care au trecut de la 
proclamarea indepen
denței, statul zambian 
a depus eforturi sus
ținute în vederea va
lorificării în folosul 
propriu a acestor mari 
avuții, reușind să ob
țină o serie de succe
se evidente în crearea 
și dezvoltarea econo

miei naționale. S-au 
înălțat uzine și fa
brici, baraje și hidro
centrale, au fost ex
tinsa suprafețele agri
cole. Astăzi, în minele 
cuprifere și combina
tele metalurgice lu
crează peste 250 000 de 
muncitori, care asigu
ră 90 la sută din tota
lul veniturilor obținu
te prin export. Dru
mul străbătut de tînă- 
rul stat african n-a 
fost insă deloc ușor. 
Pentru obținerea re
zultatelor amintite, 
Zambia a trebuit să 
înfrunte nu numai 
consecințele nefaste 
ale anilor de domina^ 4 
ție colonială, ci și im- ' 
plicațiile crizei econo
mice mondiale, ale 
practicilor inechitabile , 
din comerțul interna
țional. In dorința de' a . 
depăși dificultățile I- 
vite, guvernul de lai 
Lusaka a elaborat un 
plan de dezvoltare 
națională pînă în de-t 
cembrie 1988, care ur
mărește stabilizarea e-" 
conomiei țării. îndeo
sebi prin instaurarea 
controlului asupra in- ’ 
Nației și redistribuirea 
investițiilor în princi
palele ramuri ale in-' 
dustriei și agriculturii.

în spiritul politicii 
sale de solidaritate cu 
tinerele state africane, 
cu lupta lor pentru 
consolidarea indepen
denței și făurirea unei 
vieți noi. poporul ro
mân urmărește cu in
teres și simpatie suc
cesele obținute de po
porul zambian. între 
Republica Socialistă 
România șl Republica 
Zambia s-au statorni
cit, relații de priete
nie și colaborare, care 
cunosc o continuă 
dezvoltare. O impor
tantă contribuție la 
dezvoltarea relațiilor 
româno-zafnbiene au 
avut întîlnirile frec- 

Vvente dintre președin
tele Nicolae Ceaușescu 

» și președintele Ken
neth Da viii Kaunda, 

•' care s-au Încheiat de 
fiecare dată cu rezul
tate rodnice. Tratatul 
ds prietenie și coope
rare semnat în 1979, 
Declarația comună din 
1983 și celelalte docu
mente convenite la cel 
mai înalt nivel au 
deschis noi orizonturi 
colaborării bilaterale, 
in interesul celor 
două țări și popoare, 

■ al cauzei păcii și în
țelegerii internațio
nale.

0 cuvîntare a tovarășului Erich Honecker
BERLIN 23 (Agerpres). — Luind 

cuvintul în cadrul unei festivități 
organizate la Berlin cu ocazia mar
cării a 750 de ani de la fondarea 
orașului, Erich Honecker, secretat 
general al C.C. al P.S.U.G., pre
ședintele Consiliului de Stat al R.D. 
Germane, a reafirmat hotărîrea tării 
sale de a acționa in vederea asigu
rării unui viitor pașnic omenirii, fără 
amenințarea războiului nuclear, pen
tru o cooperare fructuoasă între 
state și popoare, transmite agenția 
A.D.N. Vorbitorul a subliniat impor
tanța încheierii de către U.R.S.S. si 
S.U.A. a unui acord cu privire la 
eliminarea rachetelortcu rază medie

de acțiune și a celor operativ-tac
tice. Dezarmarea nucleară, care ar 
face astfel un prim pas înainte, ar 
însemna o cotitură spre mai bine în 
relațiile internaționale și ăr deschi
de perspective reale unor înțelegeri 
și în alte domenii referitoare la 
dezarmare, atit nucleară cit și con
vențională. a spus E. Honecker. Re
lațiile de bună vecinătate pot in
fluenta climatul politic și în afara 
continentului : de aceea, noi partici
păm activ la edificarea unei Europe 
a cărei temelie să o constituie recu
noașterea realităților existente și a 
securității egale pentru toți, a subli
niat vorbitorul.

'AGENȚIILE DE PRESĂ ,
- pe scurt

tic- șt

Pentru creșterea continuă a rolului O. N. U. 
în rezolvarea marilor probleme ale lumii contemporane

„Avînd în vedere complexitatea și gravitatea pro
blemelor internaționale, România se pronunță pentru 
creșterea rolului Organizației Națiunilor Unite, al altor 
organisme internaționale în soluționarea democratică a 
tuturor problemelor, în asigurarea colaborării și păcii“.

NICOLAE CEAUȘESCU
Se împlinesc azi 42 de ani de la 

intrarea în vigoare a Cartei Orga
nizației Națiunilor Unite, moment 
care a fost considerat ca mareînd 
înființarea celui mal larg for mon
dial cunoscut în istorie, menit să 
slujească apărarea păcii, cooperării 
și înțelegerii între state. Ziua de 24 
octombrie este aniversată în fiecare 
an, pretutindeni în lume, ca Zi a 
Națiunilor Unite, prilej de reafir
mare a hotărârii statelor membre de 
a se conduce, în raporturile lor in
ternaționale, în consens cu scopurile 
și principiile Cartei O.N.U. Tot astăzi 
se marchează Ziua mondială de in
formare asupra dezvoltării și începe 
Săptămina mondială a dezarmării, 
pornindu-se tocmai de la importanta 
deosebită pe care dezarmarea și 
dezvoltarea le au în ansamblul acti
vității O.N.U.

Născută din preocupările popoare
lor lumii de „a feri generațiile vi
itoare de flagelul războiului", după 
cum proclamă Carta în primelfe 
cuvinte ale textului său. Organi
zația Națiunilor Unite a fost 
concepută ca un instrument de asi
gurare a păcii și securității interna
ționale, de dezvoltare a unor rapor
turi prietenești între națiuni, de 
promovare a cooperării largi, pe 
multiple planuri, între state.

Așa cum este cunoscut. In 
decursul celor peste patru-decenii 
de activitate, O.N.U. s-a dezvoltat 
continuu, numărul statelor membre 
crescînd de la 51, în 1945, la 159 în 
prezent. In toată această perioadă, 
organizația a jucat un rol pozitiv în 
viața internațională, în rezolvarea 
unora dintre problemele importante 
ale lumii contemporane. Astfel, 
O.N.U. a adus o contribuție de seamă 
la accelerarea lichidării sistemului 
colonial, la apariția a zeci de noi sta
te Independente, în Africa, Asia și 
America Latină. Organizației Națiu
nilor Unite li revin merite de seamă 
}n afirmarea și promovarea princi

piilor fundamentale ale dreptului 
internaționali

Din păcate, datorită unor multiple 
cauze organizația nu a acționat la 
nivelul Întregului său potențial pen
tru rezolvarea efectivă a unor pro
bleme stringente, de însemnătate

impune un nou mod de gindire și de 
soluționare, constructivă, a proble
melor complexe ale războiului și 
păcii, ale dezvoltării economico-so- 
ciale a popoarelor, documentul româ
nesc arată că aceasta Impune, mai 
mult ca oricînd, ca O.N.U. să-și

siune să acorde prioritate acestor 
probleme, în vederea stăvilirii cursei 
înarmărilor și trecerii la dezarma
re, în primul rînd la dezarmare nu
cleară. In acest sens, România a 
propus ca Adunarea Generală să 
adreseze un Apel către U.R.S.S. și 
S.U.A. pentru încheierea, in cel mai 
scurt timp, încă in cursul acestui 
an, a unul acord privind eliminarea 
rachetelor cu rază medie de acțiune 
și operativ-tactice din Europa și din 
întreaga lume. Ca urmare a acestei 
inițiative, Adunarea Generală a a- 
doptat, chiar în aceste zile, hotărîrea 
de a adresa celor două state apelul 
pentru concretizarea cit mai curind, 
în conformitate cu înțelegerea de 
principiu existentă, a primei măsuri 
reale, de reducere a armelor nuclea
re, care ar avea o influență pozitivă 
asupra îmbunătățirii climatului poli

ZIUA NAȚIUNILOR UNITE

cardinală. De multe ori, chestiuni im
portante, de interes fundamental 
pentru toate popoarele, pentru pa
cea și însuși viitorul omenirii nu 
și-au putut găsi locul în activitățile 
și dezbaterile O.N.U., forumul mon
dial fiind ocolit și căutîndu-se solu
ții in afara lui.

Pornind de la o asemenea realitate, 
de la situația internațională deosebit 
de gravă și complexă, România, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu au mi
litat și militează cu consecven
ță pentru ca organizația mon
dială să-și sporească rolul, să-și 
îndeplinească în condiții cit mai 
bune misiunea ce-i revine, să răs
pundă pe deplin așteptărilor po
poarelor. In spiritul înaltei răspun
deri față de destinele păcii și secu
rității internaționale, țara noastră a 
înscris necesitatea sporirii rolului 
O.N.U. in viața internațională, ca 
una din preocupările centrale ale 
politicii sale externe. O atestă, o 
dată mai mult. Considerentele și 
propunerile României, ale președinte
lui Nicolae Ceaușescu privind pro
blemele majore ale vieții internațio
nale aflate pe ordinea de zi a actua
lei sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U. — prezentate și difuzate ca 
document oficial al O.N.U. — care 
s-au bucurat de un larg ecou pozi
tiv. Evidențiind că în actualele îm
prejurări, cînd omeăirea se află într-o 
epocă de profunde transformări, se

sporească in mod hotărît contribu
ția la rezolvarea problemelor cardi
nale ale vieții internaționale, pen
tru a răspunde năzuințelor popoare
lor de pace, colaborare și progres 
social. Unui asemenea țel i-au slu
jit susținuta activitate desfășurată 
de România la O.N.U. in cele peste 
trei decenii de cînd este membră a 
organizației, unui asemenea țel îi 
slujesc importantele inițiative pre
zentate de țara noastră la actuala 
sesiune a Adunării Generale.

Așa cum s-a arătat, astăzi începe 
și „Săptămina mondială a dezar
mării", care, în condițiile complexe 
de acum, dobîndește o semnificație 
deosebită, avînd în vedere situația 
gravă existentă ca urmare a acumu
lării de noi arme, în primul rînd 
nucleare, dar și perspectivele pozi
tive care s-ar deschide prin finali
zarea acordului de principiu dintre 
U.R.S.S. și S.U.A. în legătură cu 
eliminarea rachetelor nucleare cu 
rază medie de acțiune și operativ- 
tactice. De altfel, promovarea dezar
mării constituie o cauză organică a 
O.N.U., care a fost și este chemată 
să depună toate eforturile pentru 
rezolvarea acestei probleme funda
mentale a zilelor noastre.

Protagonistă perseverentă și repu
tată a dezideratului înfăptuirii dezar
mării, a făuririi unei lumi fără arme 
și războaie, țara noastră a acționat 
și acționează pentru ca actuala se

tic internațional și ar deschide noi 
perspective eforturilor statelor pe ca
lea dezarmării. Pornind de la faptul 
că experiențele nucleare contribuie 
la intensificarea cursei înarmărilor 
și, totodată, au efecte dăunătoare 
asupra mediului înconjurător, țara 
noastră a propus, în același timp, 
Adunării Generale să adreseze un 
Apel in primul rind celor două puteri 
nucleare, precum și celorlalte state 
posesoare de asemenea arme, pen
tru oprirea acestor experiențe și a 
oricăror activități menite să ducă la 
dezvoltarea și perfecționarea arme
lor nucleare. Pe aceeași linie se în
scriu și inițiativele privind elimi
narea armelor chimice și reducerea 
celor convenționale.

Cu aceeași stringență se impune 
adoptarea de măsuri și inițiative 
hotărîte în direcția soluționării con
flictelor existente în diferite regiuni 
ale lumii, care creează riscuri cu con
secințe deosebit de grave nu numai 
pentru popoarele din zonele respec
tive, ci și pentru pacea mondială. 
Militînd cu perseverentă pentru re
zolvarea tuturor problemelor litigioa
se numai și numai pe cale pașnică, 
prin tratative, România a propus 
Organizației Națiunilor Unite să 
adreseze un Apel general către toate 
statele aflate in conflict pentru 
Încetarea operațiunilor militare și 
chemarea către toate statele lumii de 
a trece Ia soluționarea tuturor pro

blemelor litigioase și a diferendelor 
dintre ele pe cale pașnică, prin 
tratative. Pentru asigurarea îndepli
nirii obligațiilor asumate cu privire 
la încetarea activității militare pe 
timpul tratativelor, precum și pen
tru rezolvarea problemelor pe calea 
negocierilor, țara noastră a sugerat 
să fie împuternicit Consiliul de 
Securitate sau un organism special 
al O.N.U. •

Pornind de la situația existentă în 
economia mondială, puternic marca
tă de persistența unor fenomene de 
criză atit pe plan economic, cit și 
monetar-financiar, care afectează 
toate statele, dar în primul rînd pe 
cele slab dezvoltate, a căror situație 
s-a agravat considerabil, îndeosebi 
ca urmare a creșterii poverii dato
riei externe, care a ajuns la uriașa 
sumă de 1 000 miliarde de dolari, 
țara noastră a înscris pe ordinea de 
zi a actualei sesiuni a Adunării 
Generale punctul intitulat „Criza 
datoriei externe și dezvoltarea", pro- 
punînd să se adopte măsuri speciale 
privind soluționarea datoriei externe 
a țărilor în curs de dezvoltare. In 
același spirit, în documentul supus 
atenției forumului mondial, Românja 
a sugerat ca Adunarea Generală să 
adopte un Apel adresat țărilor 
dezvoltate creditoare, băncilor și 
institutelor financiare internaționale 
pentru ca acestea să instituie un 
moratoriu pe o perioadă de cel pu
țin 5 ani pentru toate creditele 
acordate țărilor în curs de dezvol
tare de către guvernele statelor dez
voltate economic, bănci, inclusiv 
F.M.I. — B.I.R.D. In scopul reluării 
dialogului dintre țările în curs de 
dezvoltare și țările industrializate, 
România a propus organizarea unei 
conferințe internaționale în cadrul 
O.N.U., cu participarea cu drepturi 
egale atît a țărilor dezvoltate, cit și 
a celor în curs de dezvoltare.

Toate acestea ridică, desigur, în 
fața O.N.U. responsabilități mult 
sporite și, prin urmare, reclamă în
tărirea capacității sale de acțiune, 
spre a fi în măsură să răspudă efi
cient marilor imperative ale timpului 
nostru. In ce o privește, România 
socialistă, așa cum a afirmat din 
nou în aceste zile tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, este ferm hotărâ
tă să-și aducă în continuare con
tribuția la reușita tuturor acțiunilor 
pe care organizația mondială le va 
întreprinde pentru pace, securitate 
și înțelegere, pentru făurirea unei 
lumi mai bune și mai drepte pe pla
neta noastră.

Radu BOGDAN

COMUNICAT BULGARO-SIRI- 
AN. La Sofia a fost dat publicită
ții Comunicatul comun privind con
vorbirile dintre Todor Jivkov, se
cretar general al C.C. al P.C. Bul
gar, președintele Consiliului de 
Stat al R.P. Bulgaria, și Hafez Al- 
Assad, secretar general al Partidu
lui Baas Arab Socialist din Siria, 
președintele R. A. Siriene. In do
cument se relevă cursul ascendent 
al relațiilor bulgaro-siriene și se 
exprimă dorința părților de a le 
dezvolta în continuare. Cei doi șefi 
de partid și de stat au discutat, de 
asemenea, probleme ale actualită
ții internaționale, cu precădere e- 
forturile în direcția dezarmării și 
situația din Orientul Mijlociu.

mocrate din țările membre ale 
Pieței Comune. -Participanții abor
dează chestiuni legate de activi
tatea C.E.E., precum și aspecte ale 
situației politice internaționale. 
Intr-un apel lansat în prima zi a 
reuniunii, participanții au cerut 
S.U.A. să înceteze sprijinul acor
dat elementelor contrarevoluționa
re din America Centrală.

PRIMUL TUR DE SCRUTIN al 
alegerilor prezidențiale din Franța 
a fost fixat pentru data de 24 a- 
prilie 1988, a anunțat un purtător 
de cuvînt al guvernului francez.

LA BUDAPESTA s-au desfășu
rat lucrările plenarei Comitetului 
Central al Alianței Cooperatiste 
Internaționale. Din România a 
participat o delegație a Centrocoop.

CIPRIOTA. Evolu- 
în ultima perioadă 
cipriotă au fost 
Atena de primul-

Pa-

PROBLEMA 
țiile survenite 
în problema 
examinate la 
ministru al Greciei. Andreas 
pandreu, și președintele Ciprului, 
Spyros Kyprianou, aflat într-o vi
zită oficială în capitala elenă, in
formează agenția TANIUG. După 
întrevedere, premierul Papandreu 
a declarat că discuția a evidențiat 
„identitatea de vederi și de pozi
ții" a părților.

DENUNȚAREA REPRESIUNI
LOR DIN COREEA DE SUD. In
tr-un document dat publicității la 
Phenian, Comitetul pentru reunifi- 
carea pașnică a patriei din R.P.D. 
Coreeană denunță represaliile bru
tale ale autorităților actuale de la 
Seul împotriva militanților pentru 
democrație și a celor ce se pronunță 
pentru eliminarea dictaturii. Docu
mentul relevă că. săptămîna trecu
tă, poliția sud-coreeană a reprimat 
cu cruzime un miting organizat la 
Universitatea Yonsen, din Seul, la 
care au participat peste 1 000 de 
studenți, ce comemorau în acest fel 
uciderea de către forțele „de 
ne" ale regimului a unui 
de-al lor.

ordi- 
coleg

NOI ACȚIUNI AGRESIVE ALE 
R.S.A. In perioada 9—20 octom
brie, avioane militare ale R.S.A. 
au violat de 41 de ori spațiul ae
rian al Angolei, pătrunzînd in 
interiorul țării pînă la 500 km — 
relatează agenția angoleză de presă 
ANGOP. Aviația regimului de la 
Pretoria a bombardat și mitraliat 
o serie de regiuni din provinciile 
Cuando-Cubango, Cunene, Namib 
și Mosho și a atacat pozițiile for
țelor armate populare de eliberare 
angoleze. în perioada respectivă, 
armata angoleză a angajat lupte 
deosebit de violente cu efectivele 
militare sud-africane In provinciile 
Cuando-Cubango și Cunene.

I REUNIUNE. La Paris au început

L lucrările unei reuniuni a liderilor 
partidelor socialiste și social-de-

CARTA. în Sudan, șase forma
țiuni politice din sudul țării și 
Partidul Național au semnat o Cartă 
care definește principiile cola
borării dintre ele și ale rela
țiilor acestora cu guvernul țării — 
transmite din Khartum agenția 
M.E.N. Ele au anunțat, totodată, 
constituirea unui bloc și crearea 
unui comitet în vederea fuzionării, 
într-un viitor apropiat, într-un sin
gur partid politic. Documentul cere 
guvernului să anuleze legile datind 
din timpul guvernului precedent și 
anularea stării excepționale.

RAPORTUL prezentat în cadrul 
reuniunii Comisiei politice a C.C. 
al P.C. Paraguayan de Julio Ro
jas, care exercită funcția de prim- 
secretar al C.C. al P.C.P., anali
zează situația actuală din țară, 
subliniind necesitatea instaurării 
libertăților democratice. Documen
tul face apel la respectarea drep
turilor clasei muncitoare și exprimă 
solidaritatea 
pentru 
agrare.
crearea 
care să 
lui de-al IV-lea Congres al parti
dului.

cu lupta 
realizarea unei 
Comisia politică 
unor organisme 
elaboreze documentele ce-

țăranilor 
reforme 

a hotărît 
speciale

CERCETĂTORII BRITANICI AI 
ANTARCTICII au descoperit un 
imens aisberg, care s-a rupt de con
tinentul înghețat și poate prezenta 
pericol pentru navigația in zonă. 
Specialiștii apreciază că aisbergul, 
aproape de dimensiunile insulei 
Cipru, este unul dintre cei mai 
mari observați în ultimul timp.

EXPERIENȚA NUCLEARA. După 
cum a anunțat un purtător de cu- 
vint șl Ministerului Energiei al 
S.U.A., pe poligonul nuclear din 
statul Nevada a fost efectuată, vi
neri, o explozie nucleară cu pu
terea de 20 pînă la 100 de kiloto- 
ne. Explozia — a 13-a anunțată în 
acest an de Statele Unite — s-a 
produs la o adîncime de 600 m, re
latează agenția T.A.S.S.

DECES. Cunoscutul actor de film, 
de origine italiană, Lino Ventura, a 
încetat din viață in locuința sa din 
Saint-Cloud, In apropiere de Paris, 
în urma unui atac de cord. Născut 
la 14 iulie 1919 Intr-o familie de 
agricultori din Parma, Lino Ventura 
a jucat in peste 50 de filme.
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