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O REMARCABJLĂ REALIZARE IN ÎȚmMPHȚAREA
CONFER[NȚE[ NAȚIONALE A PARȚIDULU]

1N PREZENTA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
ȘI A TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU

a fost dată în exploatare linia de metrou cuprinsă 
între Piața Unirii și platforma industrială Pipera

ÎNCEPEREA convorbirilor oficiale
DINTRE PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUSESCU 

SI PREȘEDINTELE SAN YU
ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

In prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și a tovarășei Elena Ceaușescu a fost 
dată în exploatare, sîmbâtâ, 24 octombrie, noua linie de 
metrou cuprinsă intre Piața Unirii și platforma industrială 
Pipera.

Prin darea in folosință a acestei 
linii s-au încheiat lucrările la ma
gistrala a 11-a, ce se desfășoară pe 
axul Norți-Sud al Capitalei, in lun
gime totală de 18,7 km, făcind le
gătura intre două puternice zone 
industriale. — Pipera și I.M.G.B. — 
și partea centrală a orașului.

Construcția metroului bucureștean, 
obiectiv edilitar de larg interes ce
tățenesc, a irfceput la inițiativa 
secretarului general al partidului și 
se înfăptuiește sub directa și per
manenta sa îndrumare, inscriindu-se 
printre mărețele ctitorii ale epocii 
inaugurate de Congresul al IX-le'a 
al P.C.R.. epoca celor mai de sea
ma împliniri din intreaga istorie a 
patriei.

Realizarea acestei lucrări de pro
porții ilustrează cu pregnanță aten
ția deosebită pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu o acordă dezvol
tării și modernizării Capitalei, tu
turor localităților țârii, îmbunătățirii 
permanente a condițiilor de muncă 
și de viață ale locuitorilor Bucureș- 
tiului, ale întregului popor.

La sosirea în stația Pipera, tova

rășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost intimpinați 
cu multă căldură și însuflețire de 
constructorii metroului. Aici . se 
aflau, de asemenea, mii de oameni 
ai muncii care iși desfășoară acti
vitatea în întreprinderile de pe plat
forma industrială din această parte 
a Capitalei. Cei prezenți au aclamat 
îndelung pentru partid și secretarul 
său general, exprimind .vibrant sen
timentele lor de nețărmurită dragos
te. stimă și recunoștință față de to
varășul Nicolae Ceaușescu pentru 
tot ceea ce a făcut și face spre a 
conferi; Capitalei patriei noastre so
cialiste o nouă strălucire, atributele 
unei metropole moderne, înfloritoare.

Erau de față tovarășii Constantin 
Dăscălescu, Emil Bobu, Constantin 
Olteanu.

Directorul general al întreprinde
rii „Metroul“ — București. Petre 
Const.antinescu, a raportat tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu că, puternic 
mobilizați de îndemnurile adresate 
de secretarul general al partidului 
cu prilejul frecventelor vizite de lu
cru pe șantier, constructorii au ter

minat, cu 68 de zile mai devreme, 
magistrala a Ii-a, prin darea in fo
losință a porțiunii cuprinse între 
Piața Unirii șt. Pipera. Noul traseu, 
în lungime de 8.4 km. dispune de 
cinci stații — Pipera. Aurel Vlaicu, 
Aviatorilor. Piața Victoriei, Univer
sității — situate in punctele de con- 
vergență a multor artere cu intensă 
circulație. Pe calea subterană, distan
ța de la Pipera și pină la Piața Unirii 
va fi parcursă în circa 18 minute.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu le-a fost in- 
minată Placheta omagială care înfăți
șează intreaga rețea a metroului, dată 
in exploatare pînă acum, ce totali
zează 46,2 km. precum și stațiile sale.

La construcția noii linii și. in ge
neral, a metroului bucureștean iși 
aduc contribuția practic toate ramu
rile de bază ale industriei, toate ju
dețele țării. Proiectanții și. construc
torii intreprinderii ,.Metroul", au 
primit, de asemenea, un sprijin im
portant din partea unor antreprize 
aparținind ministerelor construcții
lor industriale, transporturilor și 
telecomunicațiilor, industriei lemnu
lui și materialelor de construcții, 
Consiliului popular al Capitalei, pre
cum și a unor întreprinderi miniere.

întregul complex de lucrări a fost 
efectuat cu utilaje de înaltă produc
tivitate, care' au asigurat viteze su
perioare de lucru, comparabile cu 
cele realizate pe plan mondial.

Nivelul deosebit la care a fost 
realizată noua linie, soluțiile inge

nioase folosite își găsesc ilustrare 
încă de la prima stație — Pipera, 
— care, asemenea stației următoare 
Aurel Vlaicu, a fost construită la 
suprafață.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost 
invitați să facă o călătorie pe noua 
linie de metrou.

Trenul format din vagoane mo
derne, . fabricate in țară, pornit 
din stația Pipera, se oprește, 
pe rind. în stațiile Aurel Vlaicu, 
Aviatorilor, Piața Victoriei, 'aceasta 
din urmă făcind parte din ansamblul 
de lucrări edilitar-urbanistice reali
zate aici sau în curs de finalizare. 
In această zonă se află in construc
ție o stația pentru magistrala a' III-a 
a metroului' și a fost dat în exploa
tare pasajul rutier.

Se ajunge la stația Universității, 
amplasată alături de actualul pasaj 
pietonal. prin care are loc accesul 
principal in această stație, ce asigură 
un flux de .35 000 de călători pe oră.

Ultima oprire a avut loc în stația 
Unirii II. care este legată printr-iin 
culuoar subteran cu stația Unirii I 
permițind trecerea călătorilor de la 
o magistrală la alta.

întreaga dotare a metroului — 
vagoane, echipamente, instalații 
electrice și electronice, de teleco
mandă, semnalizare, de avertizare, 
de securitate a circulației prin inter
mediul televiziunii in circuit închis 
și dispecerul centralizat de dirijare 
a trenurilor și a călătorilor pe pe
roane etc. — sînt de concepție și 
producție românească.

în toate stațiile de pe traseu, to
varășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au fost 
intimpinați cu cele mai calde senti
mente de numeroși constructori și 
cetățeni ai Bucureștiului, care au 
dat expresie profundei lor satisfacții 
pentru tot ceea ce se înfăptuiește in 
Capitală, pe cuprinsul intregii țări. 
In semn de aleasă prețuire, to
varășului Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu le-au fost 
oferite flori. S-a scandat cu înflăcă
rare „Ceaușescu—P.C.R.l", „Ceaușescu 
și poporul 1", „Stima noastră și 
mîndria, Ceaușescu — România !“. 
Formații artistice au întregit prin 
cintec atmosfera acestui moment 
sărbătoresc.

La plecare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adresat calde 
felicitări proiectanților și construc
torilor care au contribuit la înfăp
tuirea acestei remarcabile realizări 
tehnice și arhitectonice a Capitalei 
patriei și le-a cerut să facă totul 
pentru realizarea, in condiții de 
înaltă calitate, a vjitoarelor linii ale 
metroului, pentru darea acestora in 
exploatare la termenele prevăzute.

Specialiștii prezenți l-au asigurat 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu că 
vor acționa cu dăruire și abnegație, 
în spirit revoluționar, pentru înfăp
tuirea orientărilor și indicațiilor 
date pentru realizarea înainte de 
termen a magistralei a III-a de me
trou, Gara de Nord—Obor—Dristor. 
in lungime de 9,4 kilometri, intimpi- 
nînd cu noi și tot mai mari succese 
Conferința Națională a partidului și 
cea de-a 40-a aniversare a procla
mării Republicii.

La Palatul Consiliului de Stat au 
început, simbătă, convorbirile oficiale 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și președintele Republicii 
Socialiste a. Uniunii Birmane, San 
Yu.

La convorbiri participă :
Din partea română — Gheorghe 

Oprea, prim viceprim-ministru al 
guvernului, Neculai Ibănescu, vice
prim-ministru al guvernului, loan 
Totu, ministrul afacerilor externe, 
Ștefan Birlea, președintele Comitetu
lui de Stat al Planificării, alte 
persoane oficiale.

Din partea birmaneză — Ba Thaw, 
membru al Consiliului de Stat. 
Thura U Tun Tin. viceprim-ministru 
și ministrul finanțelor și planifică
rii. Ye Goung. ministrul afacerilor 
externe, alte persoane oficiale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
salutat cu căldură vizita în țara 
noastră a președintelui San Yu și a 
exprimat convingerea că aceasta va 
conferi noi dimensiuni legăturilor de 
prietenie și colaborare dintre Româ
nia și Birmapia.

Președintele Republicii Socialiste 
a Uniunii Birmane a mulțumit pen
tru invitația de a vizita țara noastră, 
pentru ospitalitatea cu care a fost 
întimpinat, exprimindu-și, totodată,

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu

ȘEDINȚA CONSILIULUI DE STAT
Simbătă 24 octombrie a.c. a avut 

loc ședința Consiliului de Stat, pre
zidată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România.

La ședință au participat, ca invi
tați, miniștri și alți conducători de 
organe centrale.

In cadrul ședinței, Consiliul de 
Stat a dezbătut și adoptat Decretul

„ZIUA RECOLTEI"
- prilej de exemplara angajare in finalizarea tuturor 

lucrărilor agricole si pregătirea viitoarei producții
Ca în fiecare an, la sfirșit de 

toamnă,- sărbătorim Ziua recoltei, 
manifestare intrată in rindul săr
bătorilor muncii ca omagiu adus 
lucrătorilor ogoarelor, tuturor oa
menilor muncii care fac să ro
dească pămintul, care asigură pli
nea țării. Vasta activitate desfă
șurată în ultimii ani pentru 
înfăptuirea obiectivelor noii re
voluții agrare, operă de mari 
proporții inițiată de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a avut drept 
rezultat creșterea puternică a pro
ducției agricole în toate sectoarele 
— la cereale, plante tehnice, le
gume, fructe. în zootehnie și. im
plicit, întărirea economică a unită
ților agricole și asigurarea unei 
baze tehnice și organizatorice pe 
care să se clădească recoltele și 
mai mari din anii următori.

S-a acumulat totodată în acești 
ani o foarte bogată experiență, 
atît în organizarea și conducerea 
activității unităților, cit și în apli
carea unor tehnologii de inalt ran
dament în toate sectoarele. După 
cum se știe, anul trecut, un județ 
în ansamblul lui — județul Olt — 
și un număr de 150 de unități a- 
gricole de stat și cooperatiste, pre
cum și Institutul de cercetări pen
tru cereale și plante tehnice Fun- 
dulea au obținut producții mari, 
la nivelul exigențelor noii revo
luții agrare, fiind distinse cu înal
tul titlu de „Erou al Noii Revolu
ții Agrare". Și in acest an, in con
diții climatice nu dintre cele mai 
favorabile, așa cum sublinia secre
tarul general al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, in cuvin- 
tarea rostită la Consfătuirea cu 
activul de partid și cadrele de bază 
din agricultură, de la începutul lu
nii septembrie, pe ansamblul agri
culturii s-a realizat o producție 

Experiența înaintată —la baza înfăptuirii 
obiectivelor noii revoluții agrare

In pagina a III-a

încrederea că noul dialog la nivel 
înait româno-birmanez va avea o 
contribuție hotăritoare la dezvoltarea 
bunelor raporturi statornicite între 
cele două țări și popoare.

Sub semnul dorinței comune de a 
da un conținut tot mai bogat con
lucrării româno-birmaneze, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele San Yu au avut un amplu 
schimb de păreri în legătură cu ex
tinderea relațiilor bilaterale în do
meniile politic, economic, tehnico- 
științific și cultural, precum și in 
probleme actuale ale vieții politice 
internaționale.

Analizindu-se stadiul și perspecti
vele raporturilor dintre România si 
Birmania, s-a apreciat că există 
condiții pentru lărgirea și întărirea 
lor în continuare, pe baza principii
lor deplinei egalități in drepturi, 
respectului independenței și .suvera
nității naționale, neamestecului în 
treburile interne și avantajului 
reciproc.

Cei doi președinți au hotărit ca 
membrii celor două delegații să 
examineze, în timpul vizitei, căile și 
modalitățile concrete de intensifica
re a conlucrării economice bilate
rale, potrivit orientărilor și înțelege
rilor stabilite la nivel inalt.

A fost subliniat faptul că promo

privind amnistierea unor infracțiuni 
și grațierea unor pedepse.

Decretul a fost emis cu prilejul 
apropiatei aniversări a 40 de ani de 
la proclamarea Republicii, pentru a 
da posibilitatea unor categorii de 
persoane, care au săvârșit abateri și 
unîle fapte penale mai puțin grave, 
să se reintegreze in muncă și in 
viața socială și să desfășoare o ac

agricolă satisfăcătoare, care, deși 
nu este la nivelul prevederilor de 
plan, este insă mai bună decit pro
ducția obținută in anul 1986. Un 
număr mare de unități agricole de 
stat și cooperatiste au obținut pro
ducții bune și foarte trtine la ce
realele păioase, la culturile de 
toamnă și in zootehnie, producții 
care le îndreptățesc să aspire la 
înaltul titlu de „Erou al Noii Re
voluții Agrare". Toate aceste reali
zări, atît din anul trecut, cît și cele 
din anul acesta, obținute după cum 
bine se știe in condiții de tlimă 
mai grele, constituie o dovadă e- 
locventă a superiorității agricultu
rii noastre socialiste, a justeții po
liticii partidului pentru întărirea 
proprietății socialiste de stat și 

• cooperatiste, care asigură folosirea 
cu rezultate maxime a științei a- 
gricole, a puternicei baze tehnice 
și materiale, a experienței înainta
te, elemente care in ultimă instan
ță determină progresul neîntrerupt 
al agriculturii.

Există, așadar, o experiență va
loroasă, care evidențiază potenția
lul și rezervele mari de care dis
pune agricultura noastră pentru 
creșterea puternică a producției in 
toate sectoarele. Tocmai de aceea, 
în pregătirea și desfășurarea acti
vității din noul an agricol, această 
experiență trebuie să fie larg și te
meinic pusă in valoare. In aceste 
zile, modul cel mai potrivit pentru 
a marca finalul anului agricol și 
Ziua recoltei, pentru a intimpina 
cu rezultate deosebite Conferința 
Națională a partidului, este munca 
și activitatea desfășurată cu 
răspundere și exigență sporite de 
căwe toți oamenii muncii de pe o- 
goare pentru încheierea neîntîr- 
ziată a, tuturor lucrărilor agricole. 
Desfășurarea exemplară a muncii 
in toate sectoarele, prin mobiliza

varea susținută a colaborării, pe 
multiple planuri, dintre România și 
Birmania este in interesul și spre 
binele ambelor popoare, servește 
cauzei păcii și înțelegerii între na
țiuni.

Abordîndu-se o serie de probleme 
importante ale vieții politice mon
diale. a fost* evidențiată îngrijo
rarea față de actuala situație inter
națională, care se menține deosebit 
de gravă și complexă, relevîndu-se 
că se impune, mai mult ca oricînd, 
intensificarea efortarilor pentru 
oprirea cursei înarmărilor și trecerea 
la dezarmare, în primul rind la 
dezarmarea nucleară, pentru regle
mentarea tuturor problemelor li
tigioase dintre state, a stărilor de 
încordare și conflict, exclusiv pe cale 
pașnică, prin tratative.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele San Yu au subliniat 

• necesitatea soluționării globale a 
problemelor subdezvoltării, a edifi
cării unei noi ordini economice in
ternaționale, bazate pe egalitate și 
echitate în relațiile dintre state, care 
să asigure progresul mai rapid al 
tuturor țărilor, în primul rînd al ce
lor in curs de dezvoltare.

Convorbirile se. desfășoară intr-o 
atmosferă cordială, de stimă și în
credere reciprocă/

tivitate utilă societății, în vederea 
îndreptării lor cu ajutorul colecti
velor de oameni ai muncii din care 
vor face parte.

Decretul Consiliului de Stat se dă 
publicității.

în continuare. Consiliul de Stat a 
soluționat unele probleme ale acti
vității curente.

rea puternică a tuturor forțelor, 
trebuie să asigure pretutindeni, in 
același timp cu finalizarea străda
niilor din acest an, crearea condi
țiilor necesare pentru o activitate 
și mai bună in noul an agricol. 
Stringerea și depozitarea neintir- 
ziată a producției de porumb, car
tofi, legume și fructe de pe ulti
mele suprafețe, livrarea întocmai a 
cantităților de produse contractate 
la fondul de stat pentru a se asi
gura aprovizionarea în bune con
diții a populației, adunarea și sto
carea tuturor resurselor de furaje 
necesare hranei animalelor pe tim
pul iernii, executarea arăturilor a- 
dînci de toamnă pe toate terenu
rile planificate și aplicarea pe 
scară largă a măsurilor specifice 
pentru creșterea .fertilității soluri
lor sint lucrările din finalul a- 
cestui an la care trebuie concen
trate toate forțele disponibile din 
agricultură pentru incheierea lor 
în cel mai scurt timp.

Experiența acestui an a impus a- 
tenției organelor și organizațiilor 
de partid de la sate, organelor a- 
gricole și conducerilor de unități 
învățăminte valoroase, atit în ce 
privește lucrurile bune, cit și in 
ce privește neajunsurile ce s-au 
mai manifestat. Ele trebuie să 
stea la baza îmbunătățirii și per
fecționării intregii activități, mai 
cu seamă in județele și unitățile 
agricole care nu au obținut pro
ducții la nivelul cerințelor. Agri
cultura noastră socialistă dispune 
de toate condițiile, de forța nece
sară și, ce-i mai important, de oa
meni capabili, bine pregătiți, care 
aplicînd ferm măsurile stabilite, 
desfășurind activitatea în ordine și 
disciplină desăvîrșite, pot asigura 
in noul an agricol obținerea de 
producții și mai bune în toate u- 
nitățile agricole.
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INTELIGENȚA TEHNICĂ ROMÂNEASCĂ
VĂZUTĂ ȘI ADMIRATĂ LA T.I.B. ’87

Calculatoarele românești au depășit de mult granița țării. Exportate în numeroase țări, fac mai bine cunoscute inteligența și iscusința constructorilor români

Dimineață, după-amiază, 
începînd cu 17 octombrie 
— cind s-a # deschis 
cea de-a XIII-a ediție 
a Tîrgului internațional 
București — in jurul su
perbului edificiu cu acope
riș' curb agitație vecină 
cu frenezia a cuprins to
tul, Autoturismele năpă
desc trotuarele pină de
parte, pe bulevardul Mă- 
răști, spre Institutul agro
nomic, apoi spre Piața 
Chibrit, spre cartierul Pa
jura... Puhoi ds lume nă
vălește dinspre capul de 
linie al tramvaielor 3, 4, 
55, 41. Mii și mii de bucu- 
reșteni parcă și-ar fi dat 
întîlnire în Piața Scinteii. 
Și nu numai bucureșteni, 
ci oameni din toată țara. 
Ba. chiar și străini mulți. 
Pe esplanadă se întîmplă 
un du-te-vino zigzagat 
după cele mai bizare legi 
ale îmbulzelii. Din zeci de 
autocare ale oficiilor de ț.u- 

' ris’m coboară hlte zC'Ct’ 'și 
s șute de bărbșți, femei,' ti

neri...
Se formează .apoi lungi 

șiruri de persoane aparent 
răbdătoare, colorate in fel 
și chip, exuberante. Asfal
tul colecționează cea mai 
mare cantitate de iubitori 
de tehnică ori numai de 
curioși din întreaga Capi
tală. In așteptarea întilni- 
rîi lor cu exponatele lui 
T.I.B. ’87, toți aceștia îna
intează cu pas mărunt sp.re 
culoarele de acces. Necu- 

. noscuții se bat prietenește 
pe umăr căutînd motiv de 
conversație.

Mișcarea, zigzagul nu în
cetează nici în incintă. 
O dată pătruns în imperiul 
tehnicii, te încolțesc între
bările. La ce să te uiți mai 
întîi 7 Dar mai apoi 7 Pe 
unii îi fură privirea și 
merg să vadă mai de 
aproape turla uriașă a in
stalației de foraj. Alții 
sint atrași de elicopterele 
care stau parcă gata să-și 
ia zborul spre înălțimi. 
Unii se duc direct spre lo
cul unde se lasă privite 
autocamioanele grele sau e- 
legantele limuzine „Dacia'1, 
„Oltcit" sau unul din cele 
mai cunoscute autoturisme 
de teren din lume, „Aro" 
supranumit, de curînd, „că
mila fără cocoașe a deser
turilor", după un recent și 
impresionant raliu ciștigat 
de puternica mașină româ
nească. Da, întrebarea este 
cit se poate de firească : 
la ce să te uiți mai întii 7 
Iată o întrebare care, in

anul 1964 — cind s-a or
ganizat prima Expoziție a 
realizărilor economiei na
ționale — nu-și avea ros
tul. N-aveai decit să te 
duci pe malul Herăstrău
lui. lingă restaurantul 
„Miorița" și să intri în pa
vilionul H, unde se află 
acum cel mai mare maga
zin de mobilă din Bucu
rești și care se numește 
chiar...... Mobila". Acolo, pe
o suprafață de numai 4 000 
mp, încăpeau toate produ
sele cu care ne mindream 
atunci. într-o oră-două 
vedeai tot ce era de văzut. 
Ceea ce a urmat : 1981 — 
32 000 mp ; 1982 — 39 100 
mp ; 1983 — 46 952 mp ;
1984 — 49 339 mp... Cifrele 
exprimă csea ce specialiș
tii numesc „suprafața netă 
ocupată de participanții 
români". Bineînțeles că 
frumoasei săli de pe malul 
frumosului lac a trebuit să 
i se găsească o altă desti- 

,, nație. Și bineînțeles că 
•ceea, ce' . numim acum 
..Complexul expozițional" 
de lingă „Casa Scinteii", 
devenise imperios necesar.

Ceea ce a urmat n-a fost 
însă o simplă „mutare 
peste șosea". Crsșterea 
suprafețelor de expunere 
este reflexul firesc al 
creșterilor cu adevărat 
spectaculoase din întreaga 
economie românească in 
anii care au urmat după 
Congresul al IX-lea al 
partidului, in anii Epocii 
Nicolae Ceaușescu. Acum 
întrebarea „Ce să văd 7“ 
este cu adevărat derutan
tă. recomandările din par
tea conducerii T.I.B. '87 — 
inginer Tudor Verona, di
rectorul tehnic al între
prinderii de tîrguri și ex
poziții, și inginer Ion Ban, 
directorul actualei ediții a 
T.I.B. — devin strict ne
cesare. Ce ne-au spus 
dumnealor 7

• La tîrg au fost admi
se numai produse de inalt 
nivel tehnic și calitativ.

• Toate sint produse noi 
și modernizate, care, în 
orice moment, pot fi ofe
rite partenerilor interni și 
externi.

• Onorăm imediat orice 
fel de solicitare, fapt care 
confirmă potențialul eco
nomiei noastre actuale în 
plin progres.

Și totuși. întrebarea ..Ce 
să văd ■?“ rămîne. Pentru 
că, iată un calcul elemen
tar : România se prezintă 
in acest an cu 4 (192 expo
nate : dacă zăbovești în 
fața fiecăruia, fie doar și 
două minute, atunci, ca să 
le vezi pe toate — respec- 
tind programul expoziției, 
de la ora 10 la 18 — sint 
nzcesare... 20 de zile și 38 

da minute 1 Bineînțeles că 
nimeni nu dispune de atît 
timp. Ca șă nu mai vor
bim că tot la T.I.B. '87, 
alături de cele peste 700 
de firme românești, mai 
expun și alte 500 de firme 
din 37 de țări, iar 27 din
tre ele și-au organizat pa
vilioane oficiale. Și indica
toare mari ne conduc spre 
aceste pavilioane : Argen
tina, Australia, Austria, 
Belgia, Brazilia, Bulgaria, 
Canada, Cehoslovacia, 
Chile, R. P. Chineză, Co
lumbia, Cuba, Grecia. R.D. 
Germană, R. F. Germania, 
Israel. Italia. Iugoslavia, 
Japonia, Norvegia. Polo
nia, Senegal, S.U.A., Sue
dia. Turcia, Ungaria, 
U.R.S.S. De unde și con
cluzia : ca să vezi totul 
este practic imposibil. Ce 
rămîne de făcuj 7 Să te 
îndrepți spre zonele și ex
ponatele de mare interes. 
Cum pot fi ele depistate 7 
Simplu, după afluența dc 
vizitatori. Joi, la T.I.B. T.7 
n-a fost o zi obișnuită de 
vizitare, ci, în primul rind, 
a fost o zi rezervată spe» 
cialiștilor. oamenilor de 
afaceri, interesați să vadă 
noutățile acestei ediții. Să 
vadă ce a apărut nou in 
lume...

Să-i urmărim pe specia
liști, să vedem unde se 
opresc mai mult ? Ar fi o 
soluție. Noi am ales insă 
alta, sugerată de dialogu
rile din fața standurilor. 
Pentru că nici dialogurile 
nu mai seamănă cu cele 
purtate cu ani in urmă 
intre vizitatori și cei de
semnați să prezinte produ
sele. Saltul inainte in teh
nică a avut ca firesc coro
lar saltul in limbaj. Dova
dă 1 Aglomerația din fața 
exponatelor Fabricii de e- 
chipamente periferice — 
de aici și sigla „PBFER" 
— din București. Trebuie 
să ai coate zdravene ca să 
te poți apropia. Dar se-n- 
timplă ca peste tot : mulți 
văd, puțini cunosc. De 
aceea se mai și aude :

— Ce sint astea, cum le 
ziceți, echipamente perife
rice 7

Răspunsul standiștilor 
(iată un termen pe care 
nu-1 știe nici măcar dic
ționarul de neologisme) 
sosește prompt.

— Tot ceea ce se leagă 
in exteriorul unui calcula
tor poartă denumirea asta.

— Aha ! — face cel cu 
întrebarea, și- pleacă afi- 
șînd un aer de mare înțe
legere, deși nedumerirea i 
se citește pe față în conti
nuare.

Realitatea est2 că inșii 
de acest fel sint puțini și... 
merg repede. Cei care ră- 

mîn știu despre ce este 
vorba și sint realmente cu
rioși sâ vadă cum acțio
nează ultima creație a 
electroniștilor de la Fabri
ca de echipamente perife
rice. această bijuterie care 
poartă denumirea de 
„PIF-01".

— Văd că alături de 
ICT-800, pe care- o cunosc 
foarte bine, ați adus acest 
PIF-01. Aș fi curios să văd 
cum merge. Să știți că cel 
vechi pune decibelii să te 

O nouă familie de roboți pe care-i prezintă colectivul de la „Automatica". Stirnesc 
interesul publicului larg, ingeniozitatea și înalta competență a „părinților" acestor roboți

cam scoată afară din bi
rou.

— PIF-01 este un plotter 
inteligent cu antrenare 
prin fricțiune și. cum pu
teți constata, este extrem 
de silențios. In Europa 
sintem singurii care-1 pro
ducem. Se pretează foarte 
bine și la desenarea cir
cuitelor imprimate, la pro
iectarea asistată de calcu
lator. Nu întimplător am 
primit vizita unor specia
liști din Uniunea Sovieti
că. R.D.G., Coreea. Pină și 
japonezii ne-au solicitat o 
întrevedere. Concurează, la 
această dimensiune, orica
re dintre plotterele „de 
vîrf“. Față de ICT-800 este 
și mult mai mic, nu mai 
este necesară o hîrtie spe
cială, perforată (un sul din 
această hirtie costă în jur 
de zece mii de lei).

— Asta ce hîrtie folo
sește 7

— De orice fel, iar for
matul ei este variabil. 
Scrie cu orice : cu tuș, cu 
creionul, cu pastă, cu ce 
doriți. Și încă în 16 cu
lori I I se poate schimba 
oricind viteza de lucru și 
poate fi programat ca. din 
cind in cind, să-ți arate ce 
a lucrat.

— Ne-ar prinde foarte 
bine un astfel de model. 
La noi în fabrică folosim 
calculatorul la asistarea 
tehnologiilor de sudură, 

iar ca echipament perife
ric folosim un ICT-800. 
Am să propun înlocuirea 
lui cu PIF-01.

— Faceți comanda pen
tru cite doriți, atașați ce
cul și... să le stăpiniți să
nătoși ! Fiți fără grijă, la 
anul venim cu altul și mai 
perfecționat. Doar cu asta 
ne ocupăm.

— Ce noutăți mai aveți 7
— Alături de PIF-01, 

iată calculatorul „Junior- 
X“, displayul „Alfagraf- 
200" și imprimanta „Im
pact" care e superioară 
modelului „Igraf" fiindcă 
scrie cu 200 de caractere 
pe minut, mai mult decit 
respectiva și...

— Observ că în acest an 
„PEFER" ne răsfață...

Dialogul de mai sus 
l-am surprins intre cei doi 
„stapdiști" ai fabricii 
„PEFER" și ing. Gheorghe 
Dumitru de la întpeprin- 

derea de utilaj chimic din 
Ploiești. Ne face plăcere 
sâ consemnăm că am a- 
juns să producem printre 
cele mai bune plottere din 
Europa, așa cum ne face 
plăcere și faptul că, iată, 
producția nu numai că se 
interesează de ele. dar le 
și folosește. înseamnă că 
electronizarea economiei 
naționale, modernizarea se 
află in plin avînt, în con-, 
cordanță cu Directivele 
Congresului al XIII-lea, 

așa cum a cerut secre
tarul general al parti
dului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Ceea 
ce dorim in continuare 
este ca „PEFER" să se 
„răsfețe" exclusiv cu pro
duse de vîrf. Productivita
tea nouă obligă la tehnică 
nouă. Și nu numai in elec
tronică. ci și în toate cele
lalte ramuri ale industriei 
noastre. Așa cum, de pil
dă. am văzut că se intim- 
plă și în construcția de 
mașini-unelte...

Nu-i om care să fi lucrat 
într-o uzină și care să nu 
știe cită bătaie de cap pro
ducea, de exemplu, schim
barea unui, simplu cuțit dc 
strung, a unei freze, a 
unui burghiu, a unui tarod 
pentru filetat... Scoteai cu
țitul din strung, iți luai 
„marca" — un mic disc de 
tablă imprimat cu un nu
măr — te duceai la mais

tru după aprobare (uneori 
nu-1 găseai, așa că-1 aștep
tai), apoi fugeai la maga
zie. Ofereai „marca", pri
meai scula, înapoi fuga- 
marș la mașină, observai 
că muchiile așchietoare 
nu-s pe placul tău, dădeai 
o goană la polizor, ascu
țeau te întorceai, fixai si, 
in sfirșit, începeai lucrul 
din nou. Numai că, intre 
timp, se scurgeau cel puțin 
30 de minute...

Cum se intimplă acum 
(parțial) și cum se va in- 
timpla in viitorul apro
piat 7 Iată răspunsul pe 
care îl oferă centrele de 
prelucrare cu ax orizontal 
tip CPFH-800, produse de 
I.M.U.-Bacău : se fixează 
piesa, se introduce progra
mul și... se apasă pe un 
buton. Mașina singură gău
rește, alezează, filetează, 
strunjește, frezează. Fireș
te, pentru fiecare operație 
trebuie altă sculă. Dar ea 
se afle», in corpul mașinii. 
O mlil.i iTÎ<ÎCănicfc o <f&>ri/i- 
de, 6 transferă, o introdu
ce unde țrebțue» o fixează. 
Lucrai * se*' rekt automat. 
Operația nu durează debit 
citeva secunde. Șaizeci de 
scule poate schimba CPFH- 
800 ! Deci adio, magazie 
cu scule 1 Adio, timp pier
dut !

— Am răgușit de cind 
tot explicăm cum funcțio
nează — se lamentează 
electronistul Gabriel Pas- 
cariu și lăcătușul Aurel 
Drăgușanu, reprezentanții Ia 
t.I.B. ’87 ai I.M.U.-Bacău. 
Mașina este absolut nouă, 
a fost omologată acum trei 
luni. Alături de Oradea, 
sintem cei mai buni con
structori de centre de pre
lucrare din țară. Deloc 
întimplător, am fost solici
tați — chiar am fost acolo, 
zice Gabriel Pascariu — și 
am montat la Leipzig, in
R.D.G., o celulă flexibilă 
produsă de noi. Piesele 
mici și mijlocii de tip car
casă se pot prelucra pe 4 
sau 5 fețe dintr-o singură 
prindere pe masa mașinii, 
ceea ce permite o mare 
productivitate și o mare 
precizie.

— Productivitatea și pre
cizia le avem și noi in fa
brică, dar pe mine mă in
teresează și fiabilitatea. 
Cel care se interesează și 
intervine în discuție este 
inginerul Lucian Iliescu, 
directorul general al între
prinderii constructoare de 
mașini și utilaje grele din 
Giurgiu. îl abordăm șj-1 
întrebăm ce l-a impresio
nat ce! mai mult la T.I.B. 

’87. Răspunsul vine fără 
pic de ezitare :

— Tehnica de calcul. A 
trecut de mult vremea 
cind producătorii se între
ceau să te incinte cu becu- 
lețe roșii, verzi și albastre. 
Mă bucur că și mașinile- 
unelte românești au deve
nit atit de competitive. Am 
trecut adineauri și pe ia 
standul Întreprinderii de 
strunguri din Arad. Strun
gul 361 C2 este o adevărată 
bijuterie : variator de tura
ție, șuruburi cu bile (in loc 
de „șurubul mamă" — 
n. n.) ii conferă o precizie 
de invidiat, cinci microni, 
poți sâ-i dai o turație de 
la 96 de ture la 2 400, ră
sucind doaf un buton. lVlâ 
interesează și exponatul 
filialei din Cluj-Napoca a 
ICSITMU-Bucuiești. Vom 
cumpăra citeva. Duceți-va 
sâ-1 vedeți.

Ne-am dus. Este vorba 
despre o mașină de rectifi- 
ctWTW'und, de măre finețe; 
Pe clujeni, pină nu de 
mult toată țara ii cunoștea 
pentru școlile lor de me
dicină, filozofie, sociologie, 
filologie... Iată insa că, â- 
cum, clujenii se impun a- 
tenției generale și prin 
mașinile-unelte. Si nu cu 
unele obișnuite, ci de ulti
mă oră.

— Cum ați reușit 7 l-am 
întrebat pe lăcătușul Tibe- 
riu Gazuar, reprezentantul 
firmei producătoare, cum 
se obișnuiește să se spună 
aici, la tirg.

— Filiala noastră s-a în
ființat în 1976 și lucrăm in 
ea numai 40 de muncitori 
cu înaltă calificare. Restul, 
pină la 300 — că atiția sin
tem toți — sint ingineri și 
cercetători științifici. As
tăzi ne-au vizitat cehii și 
polonezii și ziceau că ma- 
șina-i tare faină...

Ne indoim că specialiștii 
cehi și polonezi aflați la 
tirg vor fi folosit cuvintul 
„fain" Nu ne indoim insă 
deloc • de faptul că produ
cătorii de mașini-unelte 
din inima Transilvaniei au 
trimis la T.I.B. ’87 ce aveau 
ei mai bun. Clujul nu se 
dezminte, știut este.

...Am intilnit insă și spe
cialiști... dezamăgiți. Unul 
dintre ei se numește Con
stantin Roșea și este mais
tru mecanic la Direcția ju
dețeană de drumuri Ialo
mița. Se întreba :

— De ce n-or fi trimis 
cei de la Timișoara maca
raua de 125 de tone 7 Știu 
precis că ei le fac. iar 
nouă re arde buza, aș fi 
vrut s-o văd, sigur că le și 

comandam pentru noi, am 
delegație...

Dar poți oare să trimiți 
la o expoziție-tirg toate 
produsele unei industrii 
care s-a dezvoltat precum 
industria românească ac
tuală 7 Deși au trecut de 
mult anii cind expuneam 
în incinta actualului ma
gazin „Mobila"...

Apropo de mobilă. Este 
superbă. Am văzut-o pe 
cea expusă la T.I.B. ’87 și 
am admirat-o nu numai 
noi, nu numai cei 11800 
de specialiști care au tre
cut joi și prin fața standu
rilor de mobilă, ci și pu
blicul larg, cu deosebire 
tinerii.

în fața standului s-au 
strins mai mulți vizi
tatori. Blitz-ul unui a- 
parat de fotografiat ne or
bește pentru o clipă. Do
rim să aflăm cine-1 concu
rează pe fotoreporterul 
Ziarului și; în felul acesta, 
aflăm că...

— Mă ' numesc Balint 
Csobo-Akoș și sint munci
tor la fabrica 'de mobilă 
din Gheorgheni. M-am în
voit și am venit la T.I.B. 
pentru că m-au rugat to
varășii mei de muncă. 
Mi-au zis : „Mă, Csobo, 
du-te tu, că te pricepi și la 
făcut proze. Arată-ne și 
nouă ciți se vor opri in 
fața la ce-am făcut noi". 
Eu m-am străduit, dar nu 
sint profesionist. Poate mă 
ajută colegul dumneavoas
tră. Să știți că ai noștri 
sint foarte mîndri de ceea 
ce le iese din milni...

Sintem convinși, toți cei 
care și-au trimis produsele 
la T.I.B. ’87 sînt mindri. Și 
constructorii de limuzine 
din Pitești, și cei de auto
camioane și dc tractoare 
din Brașov și Mîrșa, și na- 
valiștii gălățeni, și chi- 
miștii care au expus la 
splendidul „salon interna
țional al chimiei" — veri
tabil tur de orizont într-o 
industrie cu adevărat mi
rifică —, și constructorii 
dc excavatoare de la Brăi
la, și electrotehnicienii de 
la „Electroputere“-Craiova, 
și constructorii de avioane 
și elicoptere, și... E impo
sibil să redăm, fie și par
țial, lista tuturor acelora 
care și-au trimis produsele 
la T.I.B. '87. Au și de ce să 
fie mîndri.

Mircea BUNEA 
Petre CRISTEA

Foto : Sandu CRISTIAN

Un strung, ultima creație a specialiștilor uzinei din Arad. Are un schimbător de turații, un afișaj electronic, dar, mai ales, are o precizie de pină la 
cinci microni

Un centru de prelucrare automată cu ax orizontal, care face mai multe operații concomitent : frezează, file
tează, alezează, strunjește. Totul după cum este programat. Are și o „magazie" cu... 60 de scule, care sint 

folosite după cum a fost indicat în programul electronic
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EXPERIENȚA ÎNAINTATĂ
- LA BAZA ÎNFĂPTUIRII OBIECTIVELOR 

NOII REVOLUȚII AGRARE
Atît rezultatele din anul trecut, cit și rezultatele obținute în anul acesta, în 

condiții mai grele de climă, demonstrează cu putere superioritatea agriculturii so
cialiste, justețea politicii partidului nostru, a hotărîrilor Congresului al XIII-lea privind 
agricultura, înfăptuirea noii revoluții agrare în România.

NICOLAE CEAUSESCU

Cu ce învățăminte înclieiali»> t)
acest an agricol ?

Cu ce angajamente porniți 
în noul an ?

Rezultate care probează realismul 
obiectivelor noii revoluții agrare 
încheierea în cele mai bune condiții 
a actualei campanii - premisă pentru 
recolte și mai mari în anul viitor 
Sporirea exigenței, întărirea 
nei tehnologice 
Condițiile create - mai bine 
pentru creșterea producției 
sectoarele

' •

i •
*
' •

*

j____

Ion Oprița, președintele 
C.A.P. Curtișoara, județul 
Olt :

— Experiența bună acu
mulată in anul 1986, cînd, 
pentru producțiile mari la 
grîu și porumb, unitatea 
noastră a fost distinsă cu 
înaltul titlu de „Erou al 
Noii Revoluții Agrare", a 
fost , din plin folosită și 
în acest an. Dovadă sînt 
rezultatele bune înscrise în 
bilanțul anului 1987 la cele 
două culturi, precum și in 
celelalte sectoare de activi
tate.

Cum hotărirea noastră 
este aceea de a ne menține 
și în 1988 in rîndul frun
tașilor, acționăm susținut 
la executarea tuturor lu
crărilor din campania a- 
gricolă de toamnă. Am 
efectuat semănatul griului, 
orzului și plantelor furaje
re in condiții de foarte 
bună calitate și in perioa
dele optime stabilite. In 
prezent avem mobilizate 
toate forțele mecanice la 
pregătirea ogoarelor de 
toamnă, lucrare executată 
pe mai mult de jumătate 
din suprafața planificată de 
1.300 hectare. în zootehnie, 
care numără 2 020 bovine, 
1 016 ovine și .300 porcine, 
acționăm intens la asigu
rarea necesarului de fu
raje și pregătirea adăpos
turilor pentru sezonul rece. 

Cu un cuvînt. facem tot ce 
trebuie pentru a pune baze 
sigure unor producții și 
mai mari in noul an agri
col. •

Dumitru Chirobocea, di
rectorul I.A.S. Bărăganu, 
județul Ialomița :

— Și pentru noi, cei care 
muncim la I.A.S. Bărăga
nu, anul agricol 1987 a con
stituit un adevărat examen, 
situațiile cu care ne-am 
confruntat dîndu-ne acum, 
cind și campania de toam
nă este în stadiu final, po
sibilitatea să judecăm unde 
am procedat bine, dar mai 
ales cînd am greșit. Con
cret, la cerealele păioase 
am realizat în medie la 
hectar 4 690 kg griu, res
pectiv 7 363 kg orz. La pri
ma vedere, ținînd cont de 
condițiile climatice mai pu
țin prielnice, producțiile ar 
fi mulțumitoare. Compa- 
rînd insă rezultatele obți
nute de fermele noastre și 
chiar producțiile obținute 
pe solele din cadrul ace
leiași ferme, am fost puși 
in fața unor diferențe care 
ne-au dat serios de gindit. 
Spre edificare aș da doar 
un singur exemplu. Ferma 
9 a realizat la grîu 6 500 
kg la hectar, iar la orz 7 500 
kg la hectar, în timp ce fer
ma vecină, nr. 8, a obținut 
numai 4 000 kg la griu și

discipli-

foiosite 
în toate

*
**
*

**
__ i

5 200 kg Ia orz. Și aseme
nea comparații se pot face 
și la cultura porumbului, la 
floarea-soarelui și la altele. 
Adevărul este că aceste di
ferențe provin din calita
tea lucrărilor executate de 
la arătură și pînă la între
ținerea culturilor și iriga
rea lor.

Inlăturînd deficiențele la 
care m-am referit, sîntem 
hotăriți să realizăm, in 
1988, producțiile pe care 
secretarul general al parti
dului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ni le 
solicită nouă celor care 
lucrăm in Bărăganul ialo- 
mițean, contribuind . prin 
munca și dăruirea noastră, 
prin pricepere și pasiune 
la îndeplinirea obiectivelor 
noii revoluții agrare.

/
Czege Alexandru, preșe

dintele C.A.P. Salonta, ju
dețul Bihor :

— Gindul nostru, al coo
peratorilor din Salonta, a 
fost și este unul singur — 
să facem tot ce e posibil 
ca recoltele, producțiile să 
ne reprezinte. Mulțumirea 
e cu atit mai mare cu cît 
izbutim acest lucru. La 
griu, bunăoară, am reușit 
să obținem, al treilea an 
consecutiv, producții de 
peste 8 000 kg la hectar. 
Aceasta ne-a dat posibili
tatea de a livra suplimen

tar la fondul de stat 2 500 
tone griu și orz. Am rea
lizat deja prevederile pla
nului. anual la carne. Am 
livrat la fondul de stat o 
cantitate dublă ' de lapte, 
comparativ cu aceeași pe
rioadă a anului trecut. De
pășim. totodată, 12 kg lină 
pe oaie tunsă.

Sîntem conștienți că pro
ducția de griu putea fi și 
mai bună dacă dovedeam 
uh plus de rigoare la se
lecția și zonarea soiurilor. 
Este ceea ce am făcut mai 
temeinic pentru această 
campanie. La noi pă- 
mintul e bine aprovizio
nat cu elemente fertili- 
zante. în aceste condiții ar 
putea să producă mai 
mult. De aceea stăruim 
acum pentru extinderea 
irigațiilor. seceta fiind 
pentru noi principalul fac
tor limitativ al producții
lor pe o bună parte din 
suprafețele pe care Ie de
ținem. Condițiile acestui 
an mai dificil ne-au întă
rit convingerea că înfăp
tuirea obiectivelor noii re
voluții agrare ne cere să 
le facem pe toate mai bine, 
mai exact, folosind mtfi 
larg cuceririle științei a- 
gricole.

Ilie Cheșa, președintele 
cooperativei agricole Mu
reșeni, județul Mureș ;

— în zona noastră agri
colă. din centrul județului 
Mureș, s-a înregistrat cea 
mai mare secetă din ulti
mii ani. în pofida acestui 
fapt, cooperativa agricolă 
Mureșeni a realizat pro
ducții buhe : 6'037 kg orz 
la hectar, peste 5 000 kg 
porumb și preliminăm ob
ținerea unei producții me
dii cuprinse între 50—60 
tone sfeclă de zahăr. Ce a- 
rată aceste exemple ? în 
primul rînd, că factorul 
determinant în realizarea 
producțiilor menționate 
l-au constituit densitățile 
mari folosite. Bunăoară, la 
sfeclă am avut iri acest an 
o densitate medie de 104 000 
plante recoltabile la hectar.

în ce ne privește, consi
derăm că un element im
portant in realizarea de 
producții mari il constituie 
știința de a fertiliza corect 
culturile cu îngrășăminte 
chimice și organice. Noi 
am constatat că nu canti
tatea mare de îngrășămin
te aplicată la un moment 
dat duce neapărat la rea
lizarea de producții mari, 
ci mai ales știința dozării 
și aplicării echilibrate a 
lor, in funcție de condiții
le climatice și compoziția 
agrochimică a fiecărei par
cele în parte. Sînt toa
te acestea, la un loc. e- 
lemente de care coopera
torii noștri vor ține seama 
pentru obținerea de pro
ducții mult mai mari în 
viitorul an agricol.

Vasile Busuioc, directo
rul S.M.A. Gottlob, jude
țul Timiș :

— Și pentru mecanizato
rii, țăranii cooperatori și 
specialiștii din unitățile a- 
parținind consiliului agro
industrial Lovrin, județul 
Timiș, anul agricol 1986— 
1987 a însemnat o nouă eta
pă bogată în împliniri pe 
calea înfăptuirii obiective
lor noii revoluții agrare. 

Acum, la ora bilanțului, 
rezultă că pe cele 30 100 
hectare cultivate de unită
țile agricole servite de
S.M.A. Gottlob s-au obți
nut, în medie, peste 6 000 
kg griu,. 7 000 kg orz, 3 000 
kg soia. 20 000 kg porumb 
știuleți și 45 000 kg sfeclă 
de zahăr la hectar. Sint 
rezultate bune, producții 
ridicate. Pornind însă de la 
condițiile naturale favora
bile proprii Cimpiei de 
Vest, de la baza tehnico- 
materială modernă de care 
dipunem, sîntem conștienți 
că avem posibilități mari 
de a ridica în continuare 
nivelul recoltelor pe măsu
ra cerințelor actuale și de 
perspectivă puse în fața 
noastră, a tuturor, de con
ducerea partidului și sta
tului. Ne-am pregătit cu 
toată răspunderea pentru 
ca in anul 1988 să realizăm 
in toate unitățile și la toa
te culturile producții supe
rioare celor din acest an. 
Pentru aceasta întreaga su
prafață de 6 257 hectare de 
griu și orz a fost însămin- 
țată la distanța de 6 cm 
între rînduri, concomitent 
cu semănatul efectuindu-se 
și tăvălugitul, lucrări care 
vor asigura o densitate de 
600 pînă la 700 plante la 
metrul pătrat.

Ion Morcov, președintele 
cooperativei agricole Vir- 
toapc. județul Teleorman :

— Cooperativa noastră, 
situată in nordul județului, 
cu cele 4 680 hectare pe 
care le deține, se înscrie 
printre unitățile agricole 
rnap din Teleorman. ■ Pă- 
m in tul din 'această Zonă, 
de tipul brun roșcat de 
pădure podzolit, face parte 
din categoria solurilor gre
le. Am ținut să fac aceste 
precizări întrucît experi
ența acestui an demonstrea
ză că chiar și pe aseme
nea terenuri mai sărace se 
pot obține producții mari 
dacă pămîntul este lucrat 
cum trebuie. Așa, bunăoa
ră, pe solele unde am 
efectuat lucrări agropedo- 
ameliorative, producțiile de 
orz și griu au fost mai 
mari cu 800—1 000 kg la 
hectar, față de alte supra
fețe. Diferențe asemănă
toare s-au înregistrat și la 
culturile prășitoare. Prin
cipala concluzie care se 
desprinde este că pămîn
tul de categorie inferioară 
poate fi înnobilat prin 
muncă tenace, de durată. 
Anul acesta am făcut lu
crări speciale (scarificări, 
aplicarea amendamentelor 
calcaroase și a îngrășămin
telor organice) pe circa 
700 hectare. în această 
toamnă ne-am propus să 
executăm lucrări, agrope- 
doameliorative, Înainte de 
efectuarea arăturilor, pe 
alte 550 hectare destinate 
culturilor de primăvară. 
Avem un program amplu, 
de perspectivă, care vizea
ză. in următorii ani, ridi
carea gradului de fertili
tate a solului, prin lucrări 
de îmbunătățire a structu
rii .pămîntului, de corecta
re a acidității. Vrem cu 
orice preț să demonstrăm 
că terenurile noastre pot 
să devină soluri dintre cele 
mai productive, aceasta 
constituind o rezervă în
semnată de creștere a re
coltelor.

Ștefan Rimili. șef ' de 
fermă la C A P. Petrești, 
județul Satu Mare :

— Avem în acest an sa
tisfacția unor ’ realizări re
cord in cadrul fermei noas
tre zootehnice. Scontăm, la 
sfîrșitul anului, pe o pro
ducție de lapte de 4 650 
litri pe vacă furajată. 
Acum, cu mai bine de două 
luni înainte de încheierea 
anului, avem deja realiza
tă o producție de 3 700 li
tri, mai mult decit nivelul 
atins in întreg anul 1986. 
Decisive in obținerea aces
tei producții mari de lapte 
au fost măsurile de îmbu
nătățire substanțială a con
dițiilor de furajare, in spe
cial cu fin de bună calitate 
(am obținut, bunăoară, 9 400 
kg fin de lucernă la hec
tar, chiar într-un an sece
tos ca acesta), precum și 
aplicarea unui riguros pro
gram propriu de selecție 
in cadrul fermei.

Producțiile pe care le ob
ținem sînt bune, dar ne 
dăm seama că pînă la li
mita maximă este încă 
mult de făcut. Conducerea 
partidului, secretarul ge
neral, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ne în
deamnă mereu la mai mult, 
și pe bună dreptate. Hotă
rirea noastră este să ne 
apropiem cit mai repede 
posibil de pragul produc
ției de 5 000 litri de lapte 
pe vacă furajată, aproape 
atît cit reprezintă la ora 
actuală potențialul maxim 
al acestei rase.

Liviu Nadiș. directorul 
Asociației de stat și inter- 
cooperatiste pentru produ
cerea legumelor Pecica, 
județul Arad :

— Asociația legumicolă 

Pecica .va încheia anul 
cu plârttil realizat. îm
plinirile. dar mai ales 
neimplinirile ne dau po
sibilitatea să tragem u- 
nele concluzii pentru acti
vitatea viitoare.

Mai ales în acest an, di
ficil din punct de vedere 
al condițiilor climatice, 
ne-am convins de aportul 
îngrășămintelor • organice, 
in sensul că pe suprafețele 
fertilizate cu gunoi de 
grajd (care- au însumat 
450 hectare) sporul de pro
ducție — in special la ar
dei și gogoșari — g- fost 
de 8—10 tone. Tocmai de 
aceea ne-am propus să 
fertilizăm pentru produc
ția anului viitor peste 700 
hectare (120 sint deja 
fertilizate), iar în cimp 
avem peste 4 000 tone gu
noi de grajd și transpor
tăm în continuare. Din do
rința de a spori produc
țiile la hectar, ne propu
nem să cultivăm • cit mai 
multe legume în teren 
modelat, așa cum am vă
zut că se procedează cu 
bune rezultate în fer
mele I.P.I.L.F. „Reface
rea" Arad. Vom extinde și 
irigarea pe brazde, vom 
folosi pe scâră largă, in
clusiv la cartofii timpurii, 
fertilizarea directă la cuib 
cu mraniță, care a dat 
bune rezultate în acest an 
acolo unde a fost apli
cată. Multe alte învă
țăminte vor aduce îmbu
nătățiri la întreținerea 
culturilor și aplicarea tra
tamentelor. Noua revoluție 
agrară presupune, și in le
gumicultura, o permanentă 
înnoire, o generalizare ra
pidă a experienței înain
tate.

Activitate intensă pentru terminarea tuturor lucrărilor de toamnă
TOTI LOCUITORII SATE

LOR ÎN CÎMP. Acum se poate 
vorbi de o mobilizare generală a tu
turor locuitorilor din satele județului 
Dolj la stringerea recoltei de pe ulti
mele suprafețe. „Concomitent cu mă
surile vizînd atragerea la cules a tu
turor locuitorilor de la sate, in spriji
nul unităților agricole rămase in ur
mă la recoltare au fost trimise aproa
pe 200 combine din unitățile care au 
încheiat lucrările — a ținut să pre
cizeze inginerul Mihail Păduraru. 
directorul Trustului județean de me
canizare a agriculturii. Pentru folo
sirea lor la capacitate întreaga zi- 
lumină am stabilit și echipe specia
le de întreținere, astfel incit să fie 
inlăturate operativ defecțiunile ce 
apar".

Măsurile stabilite de comandamen
tul județean au in vedere deopotri
vă și transportul operativ al pro
ducției din cimp in bazele de recep
ție. Aceasta se impune cu atit mai 
mult cu cit nu peste tot mijloacele 
auto au fost folosite in fiecare zi la 
întreaga capacitate. Dovadă si fap
tul că. așa cum am fost informați de 
la comandamentul județean pentru 
transportul recoltei, in ultima săptă- 
mînă s-au efectuat in medie 3.1 
curse pe zi. față de 4 cite au fost 
planificate. Pentru ca întreaga recol
tă să fie pusă grabnic la adăpost s-a 
făcut o reprogramare a mijloacelor 
de transport in unitățile care au po

rumb mult pe cimp. în acest sens 
se folosesc si 251 tone capacitate 
mijloace de transport din industrie. 
Nu s-a pierdut din vedere nici fo
losirea la intreaga capacitate a celor 
3 702 atelaje ale unităților agricole, 
cu ajutorul cărora se transportă po
rumbul din grămezile mici la capă
tul tarlalelor, de unde se încarcă în 
mijloacele mecanice de transport. 
(Nicolae Băbălău, corespondentul 
„Scînteii").

AMPLE ACJIUNI DE ÎN
TRAJUTORARE. Și In unitățile 
agricole din județul Sălaj, recolta
rea porumbului a intrat in sta
diul final. întrucît porumbul a ajuns 
la maturitate peste tot. comanda
mentul agricol județean a stabilit 
viteza de recoltare in funcție de si
tuația nou creată. Astfel, in zonele 
mai reci, rămase în urmă la cules, 
s-a procedat la o amplă acțiune' de 
întrajutorare. Spre exemplu, in uni
tățile agricole din consiliile agroin
dustriale Hida. Zimbor. Ileanda. ca 
de altfel peste tot unde au rămas 
suprafețe mai mari de recoltat, in 
sprijinul cooperatorilor si mecaniza
torilor au venit oameni din alte uni
tăți economice, instituții. După orele 
de program, toți navetiștii participă 
la recoltare.

Această largă mobilizare de forte 
a determinat și o reconsiderare a 
modului de organizare a transpor

tului și preluării în baze. La coope
rativele agricole din Meseșeni. Cras- 
n'a. Âghireș, Zimbor. Cuzăplac. Al- 
mașu, din consiliile agroindustriale 
Crasna și Zimbor au fost organi
zate echipe speciale care preiau po
rumbul transportat cu mijloace me
canice si atelaje si il pun direct in 
pâtule. O soluție foarte bună pentru 
asigurarea operativității la depozi
tare s-a dovedit a fi realizarea de 
baze volante. Porumbul recoltat este 
depozitat în pătule circulare confec
ționate pe plan local, precum și in 
alte spații și este luat în evidență. 
Amenajarea acestor baze permite, 
totodată, folosirea intensă a atelaje
lor la transportul recoltei de pe su
prafețele situate în apropiere. Pen
tru ca nimic , să nu se piardă din 
producție, acolo unde se lucrează 
mecanizat, pentru fiecare formație 
de combine au fost constituite echi
pe care recuperează știuletii căzuți. 
(Eugen Teglaș, corespondentul. „Scin- 
teii").

ÎN 2—3 ZILE, RECOLTA - 
LA ADĂPOST. în unitățile agri
cole din județul Timiș se muncește 
intens la recoltarea porumbului de 
pe ultimele hectare și transportul 
producției la bazele de recepție, 
în cele 7 cooperative agricole din 
consiliul agroindustrial Cărpiniș, 
bunăoară, se recoltează manual 
și cu mijloace mecanice, în me

die, cite 170 hectare zilnic, iar 
din cimp se transportă la bazele de 
recepție 600 tone de știuleți. Utilizin- 
du-se peste 200 de căruțe. La Moș- 
nița Nouă, Berini. Otvești. Stamora 
Română și în celelalte cooperative 
agricole din censiliul agroindustrial 
Sacosu Turcesc, se aflau la culesul 
porumbului peste 700 de țărani coo
peratori și alți locuitori ție la sate. 
La transportul producției din cimp. 
pe lingă mijloacele auto se folosesc 
70 de atelaje cu tracțiune animală.

O mare atenție se acordă depozi
tării in bune condiții a produselor. 
Astfel, la cooperativa agricolă Sin- 
mi haiu Român, ca și in alte unităti 
din consiliul' agroindustrial Timișoa
ra. bunăoară, porumbul .cu umiditate 
ridicată este solarizat, operație efec
tuată de echipe speciale și transpor
tat apoi operativ la bază. „Zilnic — 
ne spune tovarășul Mihai Orăsanu. 
președintele acestui consiliu, trans
portăm din cimp peste 1 000 tone 
porumb știuleți. astfel că pinâ du
minică vom încheia întreaga ope
rație". (Cezar Ioana, corespondentul 
„Scînteii").

AU SPORIT FORȚELE CU
LEGĂTORILOR. Comandamen
tul pentru coordonarea lucrărilor a- 
gricole al județului Harghita a stabi
lit noi măsuri vizînd o mai largă 
mobilizare de forțe, concentrarea a- 
cestora acolo unde suprafețele cu 
porumb sint mai mari.

Efectele acestor măsuri s-au vă
zut imediat. Dacă cu o zi in urmă, 
pe terenurile cultivate cu porumb 
ale unităților agricole din consiliul 
agroindustrial Mărtiniș se aflau la 
lucru circa 350 de persoane, numă
rul lor a crescut la 550.

Pentru că nici recoltarea sfeclei 
de zahăr nu mai poate intirzia. uni
tățile cooperatiste care au încheiat 
culesul porumbului, sau care sînt pe 
terminate și-au redistribuit forțele 
spre această lucrare. Am urmărit 
cum se desfășoară lucrările in consi
liul agroindustrial Sinmartin, care de
ține cea mai mare suprafață cultiva
tă — 311 hectare. La C.A.P. Sinmar
tin, în două zile recolta a fost strîn- 
să de pe 50 hectare. Oamenii și-au 
concentrat atenția asupra însu
șirii noilor norme privind decolec- 
tarea conică, astfel incit să se pre
vină orice pierderi. La C.A.P. Coz- 
meni s-a încheiat recoltarea acestei 
plante tehnice. Acum se lucrează 
intens la transportul sfeclei la gara 
djn apropiere. Președintele consiliu
lui agroindustrial Sinmartin, Deak 
Carol, este de părere că intr-o săp- 
tămină in întreg consiliul toate lu
crările de recoltare vor fi încheiate. 
(Nicolae Șandru, corespondentul 
„Scînteii").

CU GRIJĂ PENTRU ÎNLĂ
TURAREA PIERDERILOR, 
în județul Covasna s-au cultivat 
peste 4 000 hectare cu sfeclă de zahăr. 

Cooperativa agricolă Tirgu Secuiesc 
a realizat și in acest an la cultura 
griului peste 8 150 kg la hectar, pre
cum și recolte bune de cartofi si 
sfeclă de zahăr. Unitatea a fost pri
ma din județ care a încheiat recol
tarea cartofilor de toamnă obtinind 
o producție de peste 25 000 kg la 
hectar. „Acum membrii cooperativei 
noastre participă activ la culesul 
porumbului, dar mai ales la recol
tarea sfeclei de zahăr — ne spune 
tovarășul Carol Kajan. președintele 
cooperativei. Urmărim ca intreaga 
producție, de sfeclă de zahăr să fie 
strinsă cu grijă spre a se evita orice 
pierderi. în acest scop, cooperatori
lor, care lucrează de altfel în acord 
global, li s-au explicat avantajele res
pectării normelor de recoltare ce se 
impun a se aplica in acest an carac
terizat de o secetă prelungită. Lipsa 
acută de umiditate a făcut ca plan
tele să pătrundă mult mai adine in 
sol decit in alți ani. De aceea, ope
rațiunea de dislocare a rădăcinilor 
este foarte importantă. Dispozitivele 
folosite in acest scop trebuie reglate 
mult mai adine pentru a nu tăia 
partea inferioară a rădăcinii. în- 
trucit am avut o densitate de peste 
82 000 de plante la hectar. în ca
zul tăierii prin dislocare incorectă 
a virfului rădăcinilor ar însemna o 
pierdere de 5—10 grame la fiecare 

rădăcină, iar Ia nivelul unui hectar 
— de 820 kg. Iată de ce urmărim ca 
lucrarea să fie făcută corect". (Con
stantin Timaru, corespondentul 
„Scînteii").

MIJLOACE SUPLIMENTA
RE REPARTIZATE LA TRANS
PORT. Pe baza măsurilor sta
bilite de către comitetul jude
țean de partid Giurgiu s-a or
ganizat detașarea a 38 combine și a 
altor mijloace mecanice și umane 
din unitățile in care recoltarea po
rumbului s-a încheiat in acele în
treprinderi agricole de stat și coo
perative agricole unde încă mai exis
tă pe cimp însemnate cantități de 
porumb. Astfel, la C.A.P. Stănești 
au fost dirijate și au intrat vineri 
dimineața in lanuri 10 combine de 
recoltat, iar pentru I.A.S. Prundu 
s-a constituit o coloană specială din 
25 autocamioane cu remorci, care să 
descongestioneze pistele încărcate cu 
știuleți. Alte 20 de combine au sosit 
in ajutor la cooperativele agricole 
din consiliile agroindustriale Bănea- 
sa, Frățești și Hotarele. în ajutorul 
unităților agricole au venit și peste 
4 000 de oameni ai muncii din indus
trie și instituțiile județului. La I A.S. 
Prundu, spre exemplu, vineri s-au 
aflat la lucru 31 combine și 700 de 
oameni ai muncii. (Ion Manea co
respondentul „Scînteii").
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ORDIN DE ZI

AMPLĂ Șl RESPONSABILĂ DEZBATERE 
DEMOCRATICĂ, FERM ANGAJAMENT CETĂȚENESC

al ministrului apărării naționale al Republicii Socialiste România

PENTRU CONTINUA DEZVOLTARE A LOCALITĂȚILOR ȚĂRII

In atmosfera angajantă, de puternică efervescență 
creatoare și vibrant patriotism în care întregul nos
tru popor acționează pentru transpunerea neabătută 
in viață a tezelor, ideilor și orientărilor reieșite din 
cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la recenta 
plenară a C.C. al P.C.R., intimpinînd Conferința Na
țională a partidului și cea de-a 40-a aniversare a pro
clamării Republicii' cu succese remarcabile in înfăp
tuirea istoricelor hotăriri ale Congresului al XIII-lea 
<il Partidului Comunist- Român, aniversăm, la 25 Oc
tombrie.

Intr-o 
oamenii 
exprimă 
cele mai 
prețuire

oameni„Candidații noștri
di demnității muncitorești"

care am pornit in 
al IX-lea al parți

Cartierul poartă numele marii 
uzine brăilene ..Progresul11, unde se 
realizează vestitele excavatoare cu 
aceeași denumire. Oamenii vestitei 
uzine sint locuitori ai noului car
tier, cu o vechime de... nici zece ani. 
S-aiț adunat la circumscripția elec
torală nr. 26 să-și desemneze can
didații pentru alegerile in consiliul 
popular municipal : Ion Damian, 
maistru forjor, și Petrache Enache. 
maistru sculer. Preocupări ale uzinei 
— preocupări ale cartierului. „în
făptuirile acestor ani au făcut car
tierul de nerecunoscut, spunea ale
gătorul Stelian Ghica, șeful grupei 
C.T.C. forjă. Noi insă ne recunoaș
tem in toate. Și-n producția noas
tră apreciată in- numeroase țări 
lumii, și-n 
blocuri ce le concurează pe cele 
centru, inăltat in ultimii ani in 
cui fostei Brăilițe. vestită de cind 
se știa prin insalubritatea ei. Uzina 
a creat cartierul cit un oraș, iar oa
menii cartierului sint oamenii uzinei. 
Cu aceeași răspundere pentru bunul 
mers al producției, ca și al cartieru
lui. Iar in fruntea acestor 
candidații noștri11.

Iar noua legislatură va 
împliniri in viata uzinei, 
rului : diversificarea tipurilor de 
excavatoare cu calități tehnice su
perioare, reducerea consumurilor de 
metal și energie, perfecționarea pro
fesională la fiecare loc de munca, 
sporirea competitivității produselor 
pentru a menține și spori prestigiul 
uzmei in țările lumii. Cartierul va 
deveni și mai frumos, căci mai sint 
încă străzi fără’ peluze de flori, mai 
sint încă blocuri in jurul cărora se, 

lipsa spiritului gospodăresc.

in uzina 
alegăto- 

doi can- 
Oamenii

resimte

cartierul nostru.
ale 
cu 

din 
lo—

oameni —

aduce noi 
a cartie-.

..Mă apropii de pensionare și știu 
că demnitatea muncitorească nu se 
poate impărți în două ; una 
și alta in cartier — spunea 
rul Nicolae Anton. Pe cei 
didati ii știu de 29 de ani.
formați, ieșiți din mina lor. cum se 
spune, sint azi faima uzinei, min- 
dria cartierului. Pot face față orică
rui control al calității. Dar cincina
lul ridică mereu noi cerințe, ca si 
dezvoltarea cartierului. Iar noi nu 
ne numim degeaba Progresul11.

„îndeplinirea obiectivelor de plan 
e o sarcină fundamentală a tuturor 
— sublinia alegătorul Ștefan Burla
cii. Dar capacitatea de a organiza 
producția trebuie transpusă și-n pri
ceperea de mobilizare a cetățenilor. 
Căci in cartier sint incă multe lu
cruri de făcut : infrumusețarea spa
țiilor dintre blocuri, amenajarea 
locurilor de agrement. Ce. parcă pu
țin lucru e să-ți mingii privirea cu 
peluzele de trandafiri in drum spre 
uzină? Ei bine, cei doi au acest dar 
de a ști să-i antreneze pe oameni 
la frumos. Și-n uzină, și-n cartier11.

Despre realizările legislaturii, des
pre viitoarele împliniri in viata uzi
nei și-a cartierului strins legate de 
munca lor au mai vorbit și Emil 
Băcanu, și Costică Barbu, și Stanică 
Barbu. Toți — tovarăși de muncă ai 
candidaților. oameni ai demnității 
muncitorești și civice. Candidații 
și-au notat propunerile in „caietele 
de sarcini11, alături de problemele 
din uzină. Vor cugeta, vor socoti, 
vor căuta cele mai bune soluții. Pen
tru a le discuta șj-au dat intilnire 
cu alegătorii.

Candlano PRICEPUTU
corespondentul „Scinteii"

de nivelul de la 
anul Congresului 
dului. Producția industrială a orașu
lui nostru a crescut de-atunci de 60 
de ori. Iar ponderea hotâritoare in 
abeastă producție o are țițeiul, de 
care tara are atita nevoie. Mai mult 
țiței înseamnă dezvoltare mai rapidă. 
Iar noi avem cheia acestei dezvol
tări : munca noastră la sonde11.

„Ce-nseamnă această dezvoltare se 
vede in chipul orașului nostru, unde 
s-au ridicat blocuri cu peste 1 200 
apartamente, cuprinzind echivalentul 
a aproape intregii populații a co
munei de acum 20 și ceva de, ani. 
Dar, 
tuși 
ani. 
tăți.
— adăuga 
Șuică.

,;Cei ce hotărăsc soarta producției 
de țiței in schelă trebuie să fie prin
tre primii gospodari ai orașului. Asa 
cum sint candidate noștri11 — subli
nia alegătorul Nicolae Martin.

Au vorbit și candidații. Scurt, con-

deși-s aceiași, oamenii sint to- 
alții fată de acum 
Alte cerințe, alte 
Iar dezvoltarea de 

alegă toarea

douăzeci de 
responsabili- 
noi depinde'1 

Gherghina

'cis. Fiecare făcind fireasca legătură 
intre munca la sonde și continua 
dezvoltare și Înfrumusețare a orașu
lui lor. Ca părți inseparabile : des
pre continua perfecționare a califi
cării sondorilor pentru a extinde 
unele tehnologii moderne, despre 
efectuarea unor operații geologo-teh- 
nice capabile să asigure exploatarea 
optirriă a sondelor și creșterea can
tităților de titei extrase. Si. cu a- 
ceeași resporisabilitate și competen
tă. despre contribuția petroliștilor la 
construirea noilor blocuri de locuin
țe, la modernizarea și - extinderea 
rețelei de apă și canalizare, la in- 
grijirea parcurilor sau inzestrarea 
locurilor de joacă pentru copii...

S-au conturat planuri concrete de 
muncă pentru viitoarea legislatură, 
însumind initiative izvorite din spi
ritul responsabilității civice și care 
se vor întruchipa 
ale prosperității

in faptele de miine 
acestei așezări.

Stan ȘTEFAN
corespondentul „Scinteii"

„Faptele le susțin candidatura ((

Prestigiul de fruntași,
de harnici gospodari ai obștii
Chiar 

zentantul Consiliului 
F(D.U.S. 
tencască 
definesc 
localități

termenii folosiți de repre- 
orășenesc al 

Videle la adunarea cetă- 
din circumscripția rtrl 20 

evoluția acestei înfloritoare'- 
teleorrpănene : „puternic

cțntru muncitoresc" t '..tir7Ul din cele 
mai tinere orașe ale patriei" : „una 
din cele mai mari schele petroliere".

La adunarea in care și-au desem
nat candidații. pentru alegerile de la 
15 noiembrie, oamenii au vorbit des
pre faptele acestora tocmai acolo

unde se modelează viitorul orașului 
lor, tocmai în sectorul de maximă 
importanță pentru economia țării : 
ektrabția de țiței. Cei trei 'Candidați 
— Carol Martin, Ion Ungureanu și 
Marin Roșu sint toți sondori la sche
la petroliferă Videle. Sint in. frun
tea acelor colective care prin mun
ca lor contribuie la creșterea presti
giului și a renumelui localității lor.

..In actuala legislatură, spunea 
alegătorul Paul Ciocan, noi cei din 
Videle am urcat a 60-a treaptă fată

Și la Slobozia se apropie înche
ierea adunărilor cetățenești de pro
punere a candidaților pentru alege
rile din 15 noiembrie.

La circumscripția electorală nr. 14 
s-au adunat cetățeni care lucrează 
la Filatura de bumbac și la Com
binatul de îngrășăminte chimice, a- 
devărate cetăti industriale noi. locui
tori ai frumoaselor blocuri din zonă. 
Candidate — Elena Cretu și Elena 
Cioranu, ambele, lucrătoare 
tură.

S-ar putea spune că în1 
fiecărui vorbitor, indiferent 
tatea in care.lucrează, prezentul mu
nicipiului s-S „întrețesut11 cu viito
rul lui. „In actuala legislatură s-au 
pus in funcțiune noi capacități de 
producție, printre care fabrica de 
decorticat orezul. Noi locuri de mun
că. nouă calificare. Candidatele, care 
au experiență bogată în calificarea 
la locul de muncă, trebuie să împăr
tășească experiența lor și celor de 
la noua fabrică11. „Se desfășoară lu
crările la etapa a treia de dezvolta
re a combinatului chimic. Candida- 
twl .Ktaneu va >fi ales să propună' și să 
susțină- in consiliul popular' infiin- 
țareii unor noi linii de transport in 
comun spfe și dinspre, oraș11.

Prin , ce este legată viața cetățeni
lor de spectaculoasă dezvoltare a o- 
rașului ? „Prin tot. a răspuns una 
din candidate, Elena Crețu. Prin 
dezvoltarea edilitară, datorită forței 
economice a orașului nostru in care

80 la sută din populație locuiește in 
blocuri noi ; prin racordarea la re
țeaua de termoficare a 10 000 apar
tamente ce folosesc sursele energe
tice refolosibile de la Combinatul 
de îngrășăminte chimice. Prin for
marea unor oameni cu înaltă califi- 

producției

la fila-

cuvintul 
de um-

25-31 OCTOMBRIE

„SÂPTÂMÎNA ECONOMIEI"
A intrat în tradiție ca, în fiecare 

an, intre 25—31 octombrie, să se or
ganizeze „Săptămina economiei11. Ul
tima zi a acesteia — 31 octombrie 
— coincide cu „Ziua Mondială a 
Economiei". Manifestările prilejuite 
de „Săptămina economiei11 se des
fășoară in acest an sub semnul 
angajării plenare a tuturor oameni
lor muncii în întrecerea pentru a 
intimpina 
realizări 
partidului _
Republicii, In legătură i 
tanța și semnificația 
„Săptămînii economiei11, care se 
constituie intr-un moment de ana
liză a realizărilor obținute pină în 
prezent și de stabilire a unor noi 
măsuri de amplificare a procesului 
de economisire prin Casa de Eco
nomii și Consemnațiuni, tovarășul 
Alccsandru Babe, ministrul finanțe
lor. ne-a spus :

— Acțiunea de economisire este 
un element component inseparabil 
al vieții contemporane, un factor al 
progresului general. A fi econom 
înseamnă a dovedi înțelepciune in 
cheltuirea veniturilor, Înseamnă a 
stabili in mod judicios, rațional op
țiunile de consum, a asigura perma
nent un echilibru între consum și 
resurse, la nivelul fiecărui in- 

1 divid, al fiecărei familii și co
lectivități, la nivelul întregii noas
tre societăți. „Să nu uităm nici un 
moment — sublinia tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU — că nici 
o societate, nici un popor nu poate 
consuma mai mult decit produce", 
in conștiința populației țării noas
tre, conceptul de economisire și-a 
găsit un loc tot mai important. Este 
semnificativ faptul că soldul general 
al economiilor populației depuse la 
Casa de Economii și Consemnațiuni 
a crescut cu 73,2 Ia sută față de cei 
existent la începutul anului 1981, 
iar numărul libretelor de economii 
aflate asupra populației a ajuns la 

plus, un număr 
economisesc pe 
iar școlarii pe 
pentru elevi, pe 

sau pe

în
cu noi și remarcabile 

Conferința Națională a 
și a 40-a aniversare a 

cu impor- 
organizărli 

care

25,5 milioane. In 
mare de cetățeni 
obligațiuni C.E.C.. 
librete de economii 
l'oi și timbre de economii 
cecuri de economii școlare. Din ana
liza soldului depus pe diferite in
strumente de economisire, rezultă că 
mai bine de jumătate din soldul 
general al depunerilor îl reprezintă 
depunerile pe libretele de economii 
cu dobindă pe termen și în conturile 
curente personale, ceea ce asigură o 
mai mare stabilitate a economiilor 
populației păstrate la C.E.C. Aceasta 
rezultă și din durata de păstrare a 
unui leu la C.E.C., care a 
de la 789 zile la începutul 
1981 la 1161 zile la sfîrșitul 
1986.

— Dezvoltarea acțiunii de 
misire s-a realizat și se realizează 
pe baza creșterii continue a veni
tului național și implicit a venituri
lor populației. Care sint drepturile 
și avantajele economisirii prin Casa 
de Economii și Consemnațiuni ?

— Desigur, modul și locul în care 
fiecare om iși păstrează economiile 
bănești dobîndite prin munca lui

crescut 
anului 
anului

econo-

constituie o chestiune strict perso
nala. bar banii ținuți acasă nu aduc 
nimănui nici un l'olos. In schimb, prin 
reintroducerea lor in circuitul econo
mic, prin depunerea la C.E.C., orice 
sumă devine aducătoare de un plus 
de venituri sub formă de dpbinzi, 
cu atit mai mare cu cit sint păs
trați mai mult timp pe un instru
ment de economisire. Depunătorii 
beneficiază de toate drepturile și 
avantajele oferite de Casa de Eco
nomii și Consemnațiuni, printre care 
garanția statului asupra sumelor 
păstrate la C.E.C., păstrarea secre
tului operațiilor, acordarea de do- 
bmzi, ciștiguri și altele. în acest fel, 
populația iși dozează mai judicios 
utilizarea în timp a veniturilor sale 
bănești, in vederea diversificării 
consumului și orientării spre procu
rarea de bunuri de valoare mai 
mare și' de folosință îndelungată. O 
dezvoltare continuă au cunoscut de
punerile prin virament pe bază de 
consimțămint scris. Aceasta este o 
formă foarte avantajoasă de econo
misire permanentă, chiar la locul de 
muncă, a unei părți din retribuția 
pe care o primește fiecare om al 
muncii. Depunerile se pot efectua, 
la alegere, pe libretul de economii 
preferat sau in contul curent perso
nal, Prin folosirea acestei forme de 
economisire se asigură efectuarea 
sistematică a depunerilor, lunar sau 
chenzinal, fără ca depunătorul sâ se 
deplaseze de fiecare dată la unita
tea C.E.C., toate operațiile fiind 
efectuate de ghișeul C.E.C. din în
treprindere sau de serviciul finan
ciar al acesteia. Totodată, au conti
nuat să crească operațiile fără nu
merar in conturile curente perso
nale. prin care se asigură de către 
C.E.C. nu numai păstrarea econo
miilor bănești, ci și efectdarea de 
plăți periodice sau ocazionale pentru 
achitarea abonamentelor la telefon, 
radio, televizor, plata chiriei, a con
sumului de gaze și energie electrică 
și a altor servicii.

— Ce se întreprinde pentru o 
servire cit mai promptă, civilizată 
a depunătorilor ?

— Pentru asigurarea unei cît mai 
bune serviri a populației, Casa de 
Economii și Consemnațiuni și-a dez
voltat rețeaua de unități proprii și 
mandatare, numărul acestora ajun- 
gind in prezent la circa 10 500 unități, 
amplasate pe întreg teritoriul țării. 
Bineînțeles că această rețea se va 
dezvolta concomitent cu creșterea 
numărului depunătorilor, cu cerin
țele acestora pentru o servir.e rapidă, 
eficientă și civilizată.
deosebită s-a acordat și se acordă 
creșterii 
întregului personal C.E.C. 
de muncă și prin 
experiență între 
du-se permanent 
de operativitate 
ghișeu, scurtarea timpului de efec
tuare a operațiilor, introducerea 
mijloacelor mecanizate și de auto
matizare in efectuarea și ținerea 
evidenței operațiilor realizate, ca și 
exercitarea unui control permanent 
pentru a preveni și înlătura opera-

a

O atenție

nivelului de _pregătire a 
la locul 

schimburi de 
unități, urmărin- 
ridicarea gradului 
în activitatea de

tiv orice deficiență existentă in asi
gurarea bunei serviri a populației.

— Pe măsura creșterii venitului 
național și, pe această bază, a veni
turilor oamenilor muncii de la orașe 
și sate, vor spori și posibilitățile de 
economisire. în mod firesc. Casei 
de Economii și Consemnațiuni ii re
vin sarcini sporite.

-7- intr-adevăr, Casa de Economii 
și Consemnațiuni va trebui să-și 
perfecționeze necontenit activitatea 
de1 servire a populației prin unită
țile proprii și mandatare, să întă
rească și sâ extindă colaborarea cu 
unitățile care efectuează plăți către 
populație — bănci, P.T.T.R.. coope
rative de credit, întreprinderi, in
stituții, C.A.P., și altele. De aseme
nea, ea este chemată sâ diversifice 
gama de operații și servicii oferite 
depunătorilor, finind, seama de ce
rințele acestora, să ia masuri pentru 
modernizarea unităților și pentru 
mgi buna lor amplasare și dotare, 
in strinsă legătură cu dinamica spo
ririi populației din marile cartiere 
urbane. Se vor lua măsuri pentru 
scurtarea timpului de efectuare
operațiilor solicitate de cetățeni, 
pentru perfecționarea fluxului ope
rațional la ghișeele unităților C.E.C., 
pentru sporirea solicitudinii și , co
rectitudinii in efectuarea operațiilor 
și, in general, in relația C.E.C. — 
depunător. în perioada următoare, 
Casei de Economii și Consemnațiuni 
ii revin sarcini importante și în di
recția intensificării activității de 
formare și dezvoltare a spiritului 
de economie, mai ales in rindul ti
nerei generații, colaborind mai 
strins cu toți factorii educaționali, 
pentru găsirea celor mai atractive 
metode in scopul atragerii unui nu
măr cît mai mare de tineri in ac
țiunea de economisire. Este necesar 
sâ se intensifice și să se diversifice, 
in continuare, activitatea de infor
mare și popularizare a drepturilor 
și avantajelor economisirii la C.E.C., 
care să conducă la dezvoltarea idgii 
de cumpătare și chibzuință în chel
tuirea veniturilor bănești, la ampli
ficarea procesului organizat de eco
nomisire in rindurile populației. O 
atenție deosebită va fi acordată spo
ririi depunerilor prin virament, pe 
bază de consimțămînt scris, formă 
de economisire modernă și avanta
joasă pentru toți oamenii muncii. 
Pentru întreg personalul Casei de 
Economii și Consemnațiuni, „Săptă- 
mîna economiei11 trebuie să consti
tuie un nou prilej de a lărgi și per
fecționa continuu relațiile cu popu
lația, de îndeplinire la un nivel 
calitativ superior a importantelor 
sarcini ce-i revin. De fapt, Casa de 
Economii și Consemnațiuni trebuie să 
se încadreze și să-și restructureze 
activitatea în cadrul procesului re
voluționar care are loc in țara noas
tră, pe baza concepțiilor și sarcini
lor trasate de secretarul general al 
partidului, cu privire la făurirea so
cietății socialiste multilateral dez
voltate.

Convorbire consemnată de
Petre POPA

municipiu- 
om al fap-

care, cerută de rigorile 
moderne*1.

Ce-nseamnă cetățeanul 
lui'Slobozia de azi ? „Un
tei civice, la înălțimea condițiilor de 
viață ce i-au fost create — răspunde 
la rîndul său candidata Elena Cio- 
ranu. Un om care știe să facă locul 
din frumos mai frumos, acasă sau 
la fabrică. Așa.cum arată incinta fi
laturii. aleile de trandafiri pe stra
da dinspre gară spre centru sau noul 
parc „Lumea copiilor11, creație a ce
tățenilor. sutele de noi apartamente 
construite în anii legislaturii trecut" 
cu participare cetățenească, sau noua 
piață agroalimentară. sau...11.

...In anii acestei legislaturi, ritmul 
de dezvoltare economico-socială a 
Sloboziei a lost deosebit de dinamic. 
Este fapta muncitorilor-cetățeni ai 
fostului „lirg de pe malul Ialqmi- 
tei“, oameni care, desemnindu-și 
cânțlidațu pentru alegerile de Ia 15 
noiembrie vorbesc despre faptele lor 
și mai ales despre cele ce vor urma 
in legislatura ce vine.

Mihai VIȘOIU
corespondentul „Scinteii"
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colaborare (color), 
stat a tovarășului

LUNI, 26 OCTOMBRIE
20.00
20,20

20.45
21,05

Telejurnal
Știința pentru toți (color). Răs
pundem întrebărilor dumneavoas
tră. Astăzi despre : Cercetările 
meteorologice și aluni planetei. Participă : dr.
Neacșa Oswald
Tezaur folcloric
Roman foileton 
pămîntului". Ecranizare 
nului cu acelasivtitlu de Markov.. Producție a studiourilor 
sovietice. Premieră pe țară, tn 
distribuție : Kirill Lavrov, Sofia 
Pavlova. Ivan Pereverzev, Mihail Gluszki. Natalia Fateeva. 
Regia : Iskander Hamraev. Epi
sodul 5
Telejurnal 
închiderea programului

Astăzi despre :
și dim'iIon Drăghici și
(color) 
(color). „Sarea a rom.3- 

Gheor?hi

cinema
• Figuranții : EXCELSIOR (65 49 43)
— 9; 12; 15; 18, FLAMURA (85 77 12)
— 9: 12; 15; 18 30
• Moromeții : CIULEȘTI (17 55 46) — 
9; 12; 15: 18. VOLGA (79 71 26) — 9; 12; 15: 180 Trandafirul
(31 71 71) — 9:0 Nea Mărin,
CENI (49 48 48)0 Colierul de
(10 67 40) — 15:0 Declarație de dragoste.
AURORA (35 04 66) — 8.30:
18.450 A doua variantă :
(21 30 97) — 190 Pădurea de fagi : PROGRESUL 
(23 94 10) — 1.5; 17: 19

galben : LIRA
11: 13; 15: 17: 19 miliardar : COTRO-
— 15: 17; 19 turcoaze 1 VIITORUL

17: 19 Liceenii 
12; 15.30
MUNCA

Ziua Armatei Republicii Socialiste România, 
deplină unitate de cuget și voință cu toți 
muncii din patria noastră, ostașii tării iși 
plenar, și la pceastă tradițională sărbătoare, 
calde sentimente de gratitudine și profundă 

față de gloriosul nostru partid comunist, față 
de secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cel mai iubit fiu al poporului, ctitorul strălucit al 
României socialiste moderne. Erou intre eroii neamu
lui. conducătorul clarvăzător și ințelent al destinele" 
națiunii române. proeminentă personalitate a vieții 
p'',i|1"" in'e"n"ționale.

Totodată, fiii patriei at'lați Ia datorie sub faldurile 
tricolorului dau glas celor mai respectuoase simță
minte de stimă și aleasă recunoștință față de tovarășa 
academician doctor inginer Elena Ceaușescu. militant 
de frunte al partidului și statului, savant de larg re
nume internațional, pentru contribuția deosebită adu
să la realizarea mărețelor programe de dezvoltare 
economico-socială a țării, la înflorirea invățămintului, 
culturii și științei românești.

Sărbătorirea Zilei Armatei, la 25 Octombrie, dată 
intrată in istoria poporului nostru ca moment al eli
berări1. in urmă cu 43 de ani. a ultimei brazde de 
pămint românesc de sub ocupația trupelor hitleristo- 
horthyste. prilejuiește glorificarea tradițiilor făurite 
de înaintași in lupta de milenii pentru apărarea pa
triei. triumful idealurilor de independență și unitate 
națională și. in același timp, manifestarea emoționantă' 
a prețuirii pe care partidul și națiunea o acordă osta
șilor țării.

Sâ păstrăm veșnic în memorie faptele eroice ale m'i- 
litanților comuniști, luptătorilor antifasciști, militari
lor. ale tuturor acelora care au acționat cu vitejie si 
exemplar spirit de sacrificiu in zilele revoluției de 
eliberare socială și națională, antifascistă și antiimpe- 
rialistă din august 1944, adevărată piatră de hotar in 
istoria României. care a inaugurat o eră nouă in viața 
tării, a deschis calea împlinirii idealurilor de liber
tate. progres și bunăstare ale poporului nostru.

Să ne amintim și să cinstim cu venerație și recu
noștință pildele de eroism legendar săvirșite de ostașii 
români in aprigele încleștări purtate, umăr la umăr 
cu ostașii sovietici, pentru eliberarea deplină a pa- 
triei noastre și. mai departe, pentru eliberarea Unga
riei. Cehoslovaciei și a unei părți d;n teritoriul Aus
triei. pină la victoria finală asupra Germaniei naziste

Bravă continuatoare a virtuților străbune, transmise

de-a lungul veacurilor din generație in generație, ar
mata noastră de astazi este mindră de misiunea ei 
nobilă de a sta de strajă patriei in perioada cea mai 
luminoasă din multimilenara istorie a poporului ro
mân, inaugurata de Congresul al IX-lea al partidului, 
intrata pentru totdeauna in conștiința națiunii drept 
Epoca Nicolae Ceaușescu.

La sărbătoarea sa. oștirea română prezintă cel mai 
înalt onor patriei, partidului, comandantului suprepi, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, impreună cu raportul 
demn al rezultatelor superioare obținute in Îndepli
nirea planului pregătirii de luptă și politice, în slu
jirea cauzei mărețe a înfloririi și apărării României 
socialiste.

Tovarăși soldați și gradați, subofițeri și maiștri mili
tari. ofițeri și generali,

încrezători in viitorul strălucit al patriei, magistral 
prefigurat in Programul partidului de făurire a so
cietății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare 
a României spre comunism, dăruiți-vă plenar ener
giile și cunoștințele, întreaga capacitate creatoare în
făptuirii la înalt nivel calitativ a sarcinilor ce revin 
armatei din documentele Congresului al XIII-lea. a 
obiectivelor trasate de comandantul nostru suprem în 
cuvintarea la convocarea-bilanț a activului de bază 
de comandă și de partid din armată din decembrie 
1985.

In spirital doctrinei militare naționale, al cărei ilus
tru fondator este tovarășul Nicolae Ceaușescu. acțio
nați cu fermitate pentru îndeplinirea prevederilor 
Directivei comandantului suprem privind pregătirea 
militară și politică a armatei in perioada 1986—1990, 
ridicarea măiestriei militare a efectivelor, formarea 
de luptători temeinic instruiți, în măsură să execute 
in mqd exemplar toate misiunile încredințate.

Sub conducerea și îndrumarea organelor și organi
zațiilor de partid, militați cu hotărîre și elan revo
luționar pentru afirmarea tot mai puternică a armatei 

politico-educativă și 
continuă a 
contribuției 
social-eco-

ca înaltă școală do pregătire 
culturală a tinerei generații, 
ordinii, disciplinei și vigilenței, creșterea 
militarilor la edificarea marilor 
nomice, la dezvoltarea și înflorirea patriei.

Concentrați-vă întreaga activitate în direcția spo
ririi puterii combative a unităților și marilor unități, 
astfel incit armata să fie gata oricind ca. la chemarea 
patriei, la ordinul comandantului suprem, să apere cu 
strășnicie. împreună cu celelalte forțe ale sistemului 
național, cu întregul popor, libertatea, independența, 
suveranitatea și integritatea teritorială ale scumpei 
noastre patrii. Republica Socialistă România !

Trăiască Partidul Comunist Român. în frunte cu 
secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu 1 

Trăiască patria noastră liberă și independentă, Re
publica Socialistă România 1

Trăiască Armata României socialiste 1

întărirea

obiective

Ministrul apărării naționale 
General-colonel Vasile MILEA

LA DATORIE SUB DRAPEL
Asemenea intregii societăți ro

mânești, și oștirea țârii a cunoscut, 
în anii revoluției și construcției 
socialiste, îndeosebi după istoricul 
Congres al IX-lea al partidului, 
profunde transformări structurale 
și ample perfecționări pe toate 
planurile. Ea se înfățișează astăzi 
ca o armată modernă, bine înzes
trată. temeinic instruită și educată, 
devotata cu trup și suflet cauzei 
Partidului Comunist Român, inte
reselor supreme ale poporului a 
cărui parte integrantă este și îm
preună. cu. care — așa cum o cere 
doctrina militară ---
lucit elaborată 
Nicolae Ceaușescu 
gata să apere, 
ceririle revoluționare, 
ța, suveranitatea, și 
patriei. Animată de 
triotism. de încredere 
in superioritatea 
comunismului, 
făptuiește 
revin din 
sului al 
din cuvintarea
Nicolae Ceaușescu la convocarea- 
bilanț a activului de bază, de 
comandă și de partid din decem
brie 1985, din Directiva comandan
tului suprem.

Toate realizările in ridicarea ca
lității pregătirii de luptă șl politice, 
in îndeplinirea exemplară a sarci
nilor încredințate in economia na
țională, cu care oștirea se prezintă 
la aniversarea zilei sale, răsp 
derea și fermitatea cu care m 
tarii acționează — in spiritul înal
telor exigențe formulate la recenta 
plenară a C.C. al P.C.R. — pentru 
intimpinarea cu noi și importante 
succese a Conferinței Naționale a 
partidului și a celei de-a 40-a 
aniversări a proclamării Republicii 
vorbesc grăitor despre abnegația 
și dăruirea cu care toți cei aflați 
sub drapelele oștirii înțeleg să-și 
facă datoria. Mărturie sint sutele, 
miile de fapte de veghe și muncă 
ostășească pe .terenurile de in
strucție și aplicație, in poligoane și 
tancodromuri, pe aerodromuri, pe 
șantierele marilor ctitorii ale socia
lismului. in bătălia pentru strîn- 
gerea recoltei. pretutindeni unde 
ostașii țării iși împlinesc menirea 
de apărători și constructori.

Bunăoară, așa se petrec lucrurile 
și intr-o unitate de tancuri, situată, 
de mulți ani. printre cele fruntașe 
in armată, in care noul ciclu de 
instrucție a început sub semnul 
năzuinței spre autoperfecționare. 
„Rezultatele de pină acum — ne-a 
mărturisit, maiorul Nicolae Oprea 
— ne onorează, dar ne și obligă. 
Comuniștii din unitatea noastră 
s-au angajat să cucerească noi 
aliniamente ale măiestriei de luptă, 
la trageri, la aplicații, să extindă 
acțiunea de ridicare a specializării 
de clasă a tanchiștilor și de poli
calificare a lor. Iar pentru aceasta 
ne străduim să organizăm cit mai 
bine munca, să nu pierdem nici un 
minut din timpul destinat pregă
tirii. De pe acum, subunități cum 
sint cele comandate de ofițerii 
Nicolae Suciu, Gheorghe Grosu și 
Ioan Cătune s-au înapoiat din po
ligon cu «foarte bine» pe linie. Se 
poate spune deci că am pornit cu

■ dreptul

ne țională, stri
de tovarășul 

— este oricind 
cu orice preț, cu- 

independen- 
integritatea 

fierbinte pa- 
nestrămutată 

socialismului și 
armata noastră în- 

neabătut sarcinile ce-i 
documentele Congre- 

Xlll-lea al partidului, 
tovarășului

• Mari regizori, mari actori: SCALA 
(11 03 72) — 9; 11,15; 13.30: 15,45; 18; 
20.150 Medalion Errol Flynn : STUDIO 
(59 53 15) — 10: 12.15; 14.30: 16.45; 19
• Acțiunea „Edelstein11 : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; II: 13: 15; 17; 19• Visul unei actrițe : LUMINA
(14 74 16) — 15: 17; 19• Program special pentru copil și 
tineret: DOINA (16 35 38) — 9; 11: 
13: 15: 17: 19• Vine el, fratele meu : BUZEȘTI 
(50 43 38) — 15: 17; 19

t a t r
• Teatrul Național (14 7171, sala mare) : Harap Alb — 11 ; Marea —
18 : (sala Amfiteatru) : Campionul —

Ionescu

Aceeași preocupare pentru mai 
bine am deslușit-o și din dialogul 
purtat cu căpitanil-piloți 
Neagoe, Marian Stoica. Ion . 
și Ștefan Calcișcă. Patru 
care au pornit o dată în 
absolvind împreună liceul 
și optind pentru zbor și care acum 
alcătuiesc o patrulă de 
încercați, 
acești t 
ureînd 
spre cele mai 
măiestriei in aviația 
prezintă o excelentă ilustrare a 
posibilităților de afirmare, de îm
plinire in profesie pe care le oferă 
armata fi, in același timp, un emo
ționant exemplu de tovărășie și 
prietenie ostășească.

Intr-adevăr, capacitatea de a se' 
consacra cu trup și suflet datoriei, 
de a pune întotdeauna mai presus 
interesele generale ale societății, 
ale apărării și înfloririi patriei sint 
trăsături care definesc astăzi pro
filul cadrelor armatei noastre. 
Pentru că in acest spirit cu ade
vărat revoluționar, comunist sint 
crescuți' și educați, armtlta fiind și 
pentru cadre, și pentru militarii in 
termen o veritabilă școală de sim
țire și acțiune patriotică, de pre
gătire politico-educativă și cultu
rală, așa cum a cerut coman
dantul nostru suprem, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Si, atunci, ți se pare firesc să 
auzi din gura unui tinăr căpitan- - 
inginer, care, de ani și ani,, din 
primăvară pină toamna tirziu, bate 
drumurile țării executind preten
țioase lucrări topografice, p frază 
ca aceasta : „Nimic nu-ți poate da 
o satisfacție morală mai mare 
decit conștiința faptului că ți-ai 
făcut exemplar datoria !“. Aseme
nea căpitanului ing. Nicolae Mu- 
reșan gindesc și simt toți cei care 
s-au dedicat nobilei profesii de a 
crește țării ostași, de a fi întot
deauna acolo unde patria are ne
voie de ei. Din această convingere

Îndrăgostiți 
temerari ai 
repede, aripă 

înalte

i loan 
Mindru 

tineri 
viață, 

militar
supersoniști 

; de zbor, 
inalturilor, 

lingă aripă, 
trepte ale 

militară, re-

18 : (sala Atelier) : Cartea lui loviți — 10 ; Autograf — 18
• Filarmonica „George Enescu11 
(15 68 75, sala Studio) : „Literatura chitarei". Nicolae Szckcly — 17,30 : 
(Ateneul Român) : „Stagiunea edu
cativă pentru elevi11. „Ciclul «Călă
torii in lumea muzicii»". „Din Piri- 
nei pină in Carpați" (I). Prezintă 
Petre Codreanu — 11
• Opera Română (13 18 57) : Micul coșar — 11 : Frumoasa din pădurea 
adormită — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48, bd. 
N. Bălcescu nr. 2) : Povestea soldățelului de plumb — 10.30 ; Vinzătorul 
de păsări — 18.30
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Grădina Icoanei, 11 95 44) : Dimineață pierdută — 10.30 ; Cintec 
despre mine insumi — 19
• Teatrul Mic (14 70 81) : „Respirări" 
cu Nichita Stănescu. Recital Leopol- dina Bălănuță — 11 ; Mitică Popescu 
— 18.30

curajul, și dirzenia, 
a învinge greutățile 
inerente

se nutresc și 
și puterea de 
și asprimile 
militar.

Fapte de angajare, de 
ruire intîlnim in fiecare ... . 
cite ori nevoile instrucției sau ale 
muncii in economie le cer. Ne gin- 
dim, pentru a da doar un singur 
exemplu, la cei care caută, desco
peră, dezamorsează și distrug foste 
depozite de muniții sau grenade, 
proiectile, mine, bombe de avion 
izolate, rămase ascunse din timpul 
războiului prin cine știe ce cotloa
ne — la o margine de pădure, in
tr-o văioagă sau chiar sub asfaltul 
unui drum. Pe acolo pe unde trec 
ei, plugul poate intra nestingherit 
în brazdă, excavatoarele iși pot 
începe in siguranță lucrul. Am stat 
de vorbă astă-vară cu un ostaș 
aflat intr-o astfel de permanentă 
și reală misiune de luptă — loco- 
tenentul-major comunist Ion lonițâ. 
Ne-a spus cu simplitate : „Da, nu-i 
ușor să fii pirotehnician. La noi, 
nici o misiune nu este identică cu 
alta — dar ce mare satisfacție cind 
reușești să faci cu mina ta inofen
sivă o bombă sau un proiectil I 
E ca o victorie a vieții, a păcii 
împotriva ororilor războiului !“.

...tntimplări.
viața 
din 
toate — și cele amintite, 
infinit mai numeroase pe care nu 
le-am putut consemna — ni-i înfă
țișează așa cum sint, 
cunoaștem : harnici, 
neobosiți la datorie in lupta pentru 
o nouă calitate in întreaga detivi- 
tate ce o desfășoară, urmînd 
neabătut cuvintul partidului, ordi
nele comandantului nostru suprem, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, che
marea brodată cu litere de aur pe 
mătasea drapelelor de luptă ale 
unităților militare : „Pentru pa
tria noastră, Republica Socialistă 
România I”.

serviciului

totală dă- 
zi, ori de

situații, fapte din 
oamenilor oștirii, crimpeie 

gindurile și munca lor, care, 
și cele

așa cum ii 
curajoși și

Colonel Cristian LEON

0 Teatrul Foarte Mic (14 1)9 05) : Joc ciudat după scăpătat — 110 Teatrul de comedie (16 64 60) : Sfintul Mitică Blajinii — 10 : O dra
goste nebună, nebună, nebună — 19 
0 Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03, 
sala Studio) ; Craii de Curtea Veche
— 18.300 Teatrul Ciulești (sala Majestic. 
14 72 34) : Arta conversației — 10 : 
Regina balului — 19 ; (sala Giulești. 18 04 85) : Așteptam pe altcineva — 18 0 Teatrul satirlc-muzical ,,C. Tâ- 
nase“ (sala Savoy, 15 56 78) : Pomoi- 
liu de Pompadour — 19 ; 
torla, 50 58 65) : Astă-seară provlzează — 19 0 Teatrul „Ion Creangă" Muzicanții veseli — 10.30
0 Circul București (10 41 95) : „A 
sosit circul !“ — 10: 15.30; 19
® Teatrul „Țăndărică11 (15 23 77, sala 
Victoria) : Vitejii cetății Bade-Bade
— 11 ; (sala Cosmonautilor, 11 12 04) : 
Cartea cu jucării — 11,30

(sala Vic- nu se im-
(50 26 55) :
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CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA
DECRET

privind amnistierea unor infracțiuni 
și grațierea unor pedepse

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

Cu prilejul apropiatei aniversări 
a 40- de ani de Ia proclamarea 
Republicii,

Consiliul de Stat al Republicii So
cialiste România decretează:

Art. 1. — Se amnistiază infrac
țiunile pentru care Codul penal 
sau legile speciale prevăd o pe
deapsă privativă de libertate 
pînă la 3 ani inclusiv sau amendă.

Art. 2. — Se gratiază in între
gime pedepsele cu închisoare pină 
la 5 ani inclusiv, precum și pe
depsele cu amendă, aplicate de 
instanța de judecată.

De asemenea, se grațiază. în 
întregime, măsura trimiterii intr-o 
școală specială de muncă și reedu
care, aplicată minorilor.

Art. 3. — Se grațiază, în parte:
a) cu 1/3 pedepsele cu închisoare 

intre 5 și 8 ani inclusiv ;
b) cu 1/5 pedepsele cu închisoare 

între 8 și 10 ani inclusiv.
Art. 4. — Prevederile art. 1. 2 

alin. 1 și art. 3 nu se aplică celor 
condamnați pentru infracțiuni să- 
vîrșite în stare de recidivă și ce
lor care sint recidiviști prin con
damnări anterioare.

Art. 5. — Nu beneficiază de pre
vederile art. 1. 2 și 3 cei care au 
săvirșit infracțiuni de omor, loviri 
sau vătămări cauzatoare de moar
te. tîlhărie, provocare ilegală a 
avortului, infracțiuni contra avur 
țului ohste^.xM_consecmțe, grâȘg 
ori deosebir de gravei luare de 
mită, dare de mită, trafic de in
fluență, ultraj cu violentățSi eva
dare.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

VIATA ECONOMICO-SOCIALĂ A LOCALITĂȚILOR PATRIEI
DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEII“
IAȘI : încărcător frontal 

autopropulsat
Colectivul de rrțuncă de la între

prinderea mecanică „Nicolina" din 
Iași acordă o atenție deosebită di
versificării gamei de utilaje ce
rute pe șantierele de construcții, 
in agricultură, in exploatări fo
restiere, in depozitele de mate
riale, în alte sectoare de activi
tate. Aici s-a trecut la fabricarea 
unui nou și valoros utilaj desti
nat execuției mecanizate a opera
țiilor de încărcare, manipulare și 
transport a unor materiale in 
vrac. Este vorba de incărcătorul 
frontal autopropulsat de 1,3 metri 
cubi, conceput și finalizat în ca
drul procesului de perfecționare și 
modernizare a producției. Noul u- 
tilaj este echipat cu un motor die
sel de 65 CP, cu alte componente, 
ansamble și subansamble de mare 
complexitate tehnică. (Manole 
Corcaci).

GIURGIU : in construcție 
— noi obiective 
social-culturale

încă de la primele adunări pen
tru propunerea candidaților în ve
derea alegerii de deputați în con
siliile populare de la 15 noiembrie, 
cetățenii municipiului Giurgiu au 
manifestat un larg interes pentru 
transpunerea în viață a programu
lui de dezvoltare economico-socială 
a așezării lor. Făcînd bilanțul rea
lizărilor de pînă acum, ei au apre
ciat faptul că in această perioadă

Medicina omului sănătos
La prima vedere, s-ar părea că 

cele două tematici ale Consfătuirii 
centrale de medicină sportivă^ și 
anume refacerea după efort și r®u- 
perarea posttraumatică, se referă 
la o categorie restrînsă de tineri 
sau se adresează celor dornici să 
atingă performanțe de vîrf. în reali
tate, problema refacerii organismu
lui. revigorarea lui interesează pe 
fiecare om, la orice vîrstă. Refacerea 
capacității de muncă, păstrarea să
nătății. reluarea activității in cel mai 
scurt timp după o suferință, accident 
sau traumatism sint probleme de 
interes larg, iar medicina sportivă 
oferă tehnici, măsuri, metode veri
ficate în practică, in domenii de 
vîrf. Prin recomandările sale, funda
mentate științific, medicina sporti
vă este o medicină preventivă, o 
medicină a omului sănătos, căruia i 
se adresează pentru a-și menține 
bunăstarea fizică și psihică, vi
goarea.

Așa cum arată prof. dr. Andrei 
Demeter, președintele Consfătuirii 
centrale de medicină sportivă, în
cheiată recent la București, lucră
rile și dezbaterile au prilejuit va
lorificarea cercetărilor științifice din 
acest domeniu, prezentarea unor 
reușite exprimate în performanțe 
deosebite ca și extrapolarea unor 
concluzii in beneficiul sănătății în
tregii populații.

Fiecare om. indiferent de vîrstă, 
are nevoie să își- refacă organismul 
și capacitatea de muncă după efor
tul cotidian, să își păstreze în per
manență un tonus fizic și psihic 
foarte bun. Or, toate acestea în
seamnă păstrarea sănătății.

Omul modern a devenit predomi
nant" sedentar și, ca o consecință a 
acestui mod de viață, supraponde
ral : in majoritatea cazurilor, el își 
desfășoară activitatea în condiții de 
solicitare, de Ibcordare nervoasă, 
împotriva acestor „trei S“ : seden
tarism. supragreutate, solicitare, spe
cialiștii recomandă „trei D‘‘ : deco
nectare. distracția prin jocuri spor
tive și dezobosirea prin odihnă acti
vă.

Pe baza experienței dobindite de 
medicina sportivă, se recomandă ca 
efortul de refacere a organismului 
să fie de așa natură incit să solicite 
acele părți, mușchi sau segmente ale 
corpului care au fost mai puțin an
trenate in timpul activității profe
sionale sau, deopotrivă, să se adrese
ze acîlor organe care, fiind supra
solicitate, au nevoie de destindere, 
de relaxare. Medicii sportivi propun 
exerciții și mișcări compensatorii 
care urmăresc corectarea eventuale

Art. 6. — Prevederile art. 1 și 2 
sint aplicabile și celor care execu
tă pedeapsa închisorii prin muncă 
corecțională.

Art. 7. — In cauzele aflate în 
curs de urmărire penală sau 
de judecată, privind infracțiunile 
care nu se amnistiază potrivit 
art. 1, procesul penal se va începe, 
sau. după caz, va continua, iar 
după pronunțarea pedepsei se va 
face aplicarea prevederilor pre
zentului decret referitoare la gra
țiere.

Art. 8. — Prevederile prezentu
lui decret cu privire la amnistie se 
aplică, în mod corespunzător, fap
telor prevăzute de legea penală și 
abaterilor date, prin lege, in com
petența comisiilor de judecată.

Art. 9 — Faptele care, potrivit 
art 181 din Codul penal, nu 
prezintă pericolul social al unei 
infracțiuni, nu se mai sancționea
ză, iar amenzile și celelalte sanc
țiuni cu caracter administrativ a- 
plicate pentru asemenea fapte, nu 
se măi execută, în măsura in care 
nu au fost executate.

Art. 10 — Sancțiunile cu închi
soare pentru contravențiile săvir- 
șite pînă la data adoptării pre
zentului decret nu se mai aplică, 
iar în cazul în care au fost a- 
plicate. nu se mai execută.

Beneficiază de dispozițiile ali
neatului precedent și persoanele 
care execută sancțiunea închisorii 
contravenționale prin muncă.

Art. 11 — Dispozițiile prezentu
lui decret nu se aplică celor ca»-e 
nu au început executarea pedepsei 
sau a sancțiunii contravențio

au început lucrările la noi obiec
tive social-culturale, intre care un 
liotei cu 200 locuri cazare și 400 
locuri pentru alimentație publică, 
un spital eu o capacitate de 430 
paturi și o casă a științei și teh
nicii pentru tineret. Cu acest pri
lej. locuitorii alegători ai munici
piului Giurgiu s-au angajat ca în 
cinstea Conferinței Naționale a 
partidului și a alegerilor de la 15 
noiembrie să participe, prin muncă 
patriotică, la realizarea intr-un 
timp cit mal scurt a acestor obiec
tive social-culturale menite să îm
bogățească zestrea edilitar-gospo- 
dărească a municipiului. (Ion Ma
nea).

MUREȘ : Unități 
prestatoare de servicii 

în cooperativele agricole 
în cooperativele agricole din ju

dețul Mureș funcționează 876 ate
liere de producție și 633 unități 
prestatoare de servicii. O atenție 
deosebită s-a acordat în acest an 
dezvoltării capacităților destinate 
confecționării atelajelor. Se dez
voltă, de asemenea. în ritm susți
nut colaborarea acestor unități cu 
întreprinderile economice din ma
rea industrie. Pentru diversificarea 
activităților, pină la finele anului 
urmează - a fi înființate încă trei 
secții de băuturi răcoritoare pe 
bază de sucuri naturale și 12 uni
tăți de prelucrare a legumelor. 
Totodată, pentru dezvoltarea ba
zei de materii prime, in acest an 
au fost cultivate importante supra
fețe cu răchită. (Gheorghe Giurgiu).

lor deficiențe de poziție din timpul 
lucrului.

In ce privește odihna, reținem că 
organismul se reface cel mai bine, 
din punct de vedere nervos, prin 
odihnă activă, și nu prin cea pa
sivă. somn, cum s-ar putea crede. 
Cercetările științifice, investigațiile 
și practica sportivă demonstrează că 
odihna activă, mișcarea, plimbările, 
sportul grăbesc refacerea fizică și 
psihică prin intensificarea metabo
lismului și eliminarea unor produse 
metabolice, toxine, acumulate in or
ganism in timpul activităților coti
diene.

Efortul fizic pentru refacere — 
care constă din mișcarea activă — 
se recomandă să fie făcut sistema

OMUL Șl 
VIAȚA RAȚIONALĂ

tic, minimum de 2—3 ori pe săptă- 
mină. Mersul pe jos, alergările, 
jocurile sportive, plimbările și dru
mețiile în natură, înotul, ciclismul, 
ca forme de mișcare activă, pot fi 
practicate la toate vîrstele și. majo
ritatea. în toate sezoanele. Dar pen
tru a nu se anula efectul terapeutic 
al mișcării, specialiștii recomandă 
persoanelor mai în vîrstă să facă 
un control medical și, cu avizul me
dicului, să opteze pentru formula 
cea mai adecvată stării lor de sănă
tate și capacității proprii de efort.

Din lucrările prezentate și dezba
terile care au avut loc reținem efi
ciența imediată, fizică și psihică, a 
unor mijloace și metode de refacere 
cum sint hidroterapia caldă, masa
jul. sauna, aeroionizarea etc. Des
pre rolul acestora in păstrarea stării 
de sănătate și creșterea capacității 
de muncă fizică și intelectuală ne-a 
vorbit conf. dr. loan Drăgan, secre
tarul acestei prestigioase manifestări 
științifice :

— Una din modalitățile cele mai 
accqsibile de refacere a organismu
lui. după o zi de activitate fizica sau 
intelectuală mai susținută, este hidro
terapia caldă, deci dușuri sau băi cu 
apă caldă însoțite de masaj sau de au- 
tomasajul grupelor mari de mușchi : 
musculatura membrelor, a toracelui, 
abdomenului in special. Fiecare poa
te face, zilnic, acest masaj deosebit 
de eficace atit prin efectul local, la 
nivelul zonelor masate, cit și prin 
efectul tonic general, de stimulare a 

nale, deoarece s-au sustras de la 
aceasta, precum și celor care au 
început executarea, dar ulterior 
s-au sustras de la executare.

Art. 12 — în cazul aplicării, în 
mod succesiv, a unor decrete de 
grațiere cu privire la aceeași pe
deapsă, se va lua în considerare 
numai dispoziția de grațiere mai 
favorabilă condamnatului.

Art. 13 — Cei grațjați, care in 
curs de 3 ani sâvîrșe'sc o infrac
țiune intenționată, vor executa, pe 
lîngă pedeapsa stabilită pentru 
acea infracțiune, și pedeapsa ne
executată ca urmare a aplicării 
prezentului decret.

Art. 14 — Persoanele tare bene
ficiază de prevederile prezentului 
decret sint obligate să se prezinte 
la organele de miliție și la comi
tetele sau birourile executive ale 
consiliilor populare în raza cărora 
domiciliază pentru a fi luate in 
evidență, in vederea Încadrării lor 
în muncă.

Ministerul Muncii, Comitetul 
pentru Prob’emele Consiliilor 
Populare, comitetele sau birourile 
executive ale consiliilor populare, 
direcțiile pentru probleme de 
muncă și ocrotiri sociale și con
ducerile unităților socialiste vor 
asigura iricadrarea în muncă a 
persoanelor care beneficiază de 
prevederile prezentului decret și 
vor urmări integrarea acestora în 
colectivele de muncă in care au 
fost renartizate.

Art. 15 — Dispozițiile prezen
tului decret, se apl’că numai cu 
privire la fantele săvîrs’t.e pînă la 
data de 25 octombrie 1987.

MARAMUREȘ : Realizări 
ale meșteșugarilor

cooperativelor 
concentrează 
pentru înde-

Colectivele de muncă din cadrul 
Uniunii județene a 
meșteșugărești își 
eforturile creatoare 
plinirea în condiții^ cît mai bune 
a prevederilor de plan la export. 
Ca urmare a perfecționării activi
tății ,în acest domeniu prioritar, a 
muncii bine organizate, în perioa
da care s-a scurs din acest an ele 
au depășit cu 13,5 la sută volumul 
mărfurilor destinate pieței externe, 
în obținerea acestor succese se re
marcă lucrătorii de la cooperativele 
meșteșugărești „Unirea" și „Tehno- 
lemn" din Baia Mare șî „Sighetea- 
na" șt „Arta maramureșeană" din 
Sighetu Marmației, colective care 
își onorează exemplar comenzile 
pentru partenerii externi. (Gheor
ghe Fârja).

SIBIU : Pentru iubitorii 
de carte

Pentru cititorii din noul cartier 
de locuințe Valea Aurie, din mu
nicipiul Sibiu, se amenajează o 
nouă filială a Bibliotecii județene 
„Astra". Aceasta se adaugă celor 
deschise in cartierele și zonele Hi
podrom I, Vasile Aron, Gușteri ța, 
I.upeni, Cibin și T.C.M. Ele însu
mează peste 60 000 volume din do
meniile social-politic, tehnic și be
letristic. Alte noi filiale urmează 
să fie deschise în cartierele Hipo
drom III și IV, Terezian și Ștrand. 
(Ion Onuc Nemeș),

sistemului nervos care dirijează toa
te funcțiile organismului. Masajul 
se poate face fie sub duș, fie. după 
efectuarea lui. cu un unguent de tip 
saliform, boicil ori cremă gerovital, 
care au efecte antalgice (contra du
rerilor) de decontracturare a muscu
laturii, ori trofice pentru țesuturi. 
Băile cu plante, flori de tei, de 
mușețel ori frunze de nuc (cu con
ținut bogat in iod) etc., puse în ti
fon, in cadă, au efecte biostimu- 
latoare. de refacere rapidă după 
efort.

Și alimentația joacă un rol impor
tant în refacerea organismului după 
oboseală sau după eforturi mai mari. 
In prezent, se știe, pe baza cercetă
rilor de biochimie, că in condiții de 
oboseală ori de îmbolnăvire a fica
tului, inimii, rinichilor etc. crește 
acidoza din țesuturi și singe. Pe 
măsură ce organismul s-a odihnit 
ori suferințele s-au ameliorat, se 
constată o scădere a acidozei și creș
terea alcalinității din țesuturi și 
singe către limitele normale. Iată de 
ce, alimentația, in cazul oboselii mai 
mari a organismului, trebuie să fie 
în așa fel alcătuită incit să contri
buie și ea la refacerea rapidă a or
ganismului obosit ori bolnav. Se vor 
consuma alimente care contribuie la 
scăderea acidifierii și nu se vor con
suma acele alimente care dau reac
ții acide, cum sînt proteinele sau 
produsele din carne. Pentru refa
cerea organismului după oboseală, 
efort fizic sau psihic deosebit, este de 
dorit să nu lipsească din alimentație 
lactatele, legumele, fructele, care au 
rolul de a contribui la creșterea 
alcalinității. Se știe că alcalinitatea 
semnifică starea de odihnă, de să
nătate. relaxare, deci bunăstarea fi
zică și psihică a organismului.

Dintre mijloacele naturiste folo
site eficient de sportivii de perfor
manță pentru refacere au fost amin
tite produsele de miere, apilarnil ca 
și gerovital. aslavital. complexele de 
vitamine, minerale, nolivitamine cu 
rol important in refacerea după o 
suprasolicitare sau cind organismul 
trebuie să facă față unor performan
țe deosebite.

Dezbaterile care au avut loc în ca
drul meselor rotunde organizate cu 
/specialiști din diferite clinici din 
țară au prilejuit un util schimb de 
experiență in ce privește transferul 
de informații utile și recomandări 
menite să contribuie la redarea să
nătății, a capacității de muncă în cel 
mai scurt timp, prin metodele cele 
mai eficiente, fundamentate științi
fic și confirmate in practică.

Elena MANTU

Președintele Republicii Socialiste 
a Uniunii Birmane, San Yu, a depus, 
sîmbătă dimineața, o coroană de 
flori la Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și a pa
triei, pentru socialism.

La solemnitate au luat parte 
membri ai conducerii Ministerului 
Afacerilor Externe, Ministerului 
Apărării Naționale, ai Consiliului 
popular al municipiului București.

Au participat persoanele oficiale 
birmaneze care îl însoțesc pe distin
sul oaspete în țara noastră.

La sosire, o gardă militară a pre
zentat onorul. Au fost intonate imnu
rile de stat ale Republicii Socialist’ 
România și Republicii Socialiste a 
Uniunii Birmane.

După depunerea coroanei de flori 
s-a păstrat un moment de reculegere.

Cronica zilei
Simbătă, Ștefan Andrei, viceprim- 

ministru al guvernului, a primit ne 
Peter Veress, ministrul comerțului 
exterior al R. P. Ungare.

In cadrul Întrevederii au fost abor
date aspecte ale dezvoltării relații
lor economice româno-ungare, și în 
mod deosebit căile și măsurile de 
intensificare și extindere a cooperă
rii în producție, in domenii de inte
res corpun.

A participat Ilie Văduva, minis
trul comerțului exterior și cooperă
rii economice internaționale.

A fost de față Pal Szuts, ambasa
dorul R. P. Ungare la București.

Oaspetele a avut, de asemenea, 
convorbiri cu ministrul comerțului 
exterior și cooperării economice in
ternaționale, cu care a semnat Pro
tocolul schimburilor comerciale 
între Guvernul Republicii Socialiste 
România și Guvernul Republicii 
Populare Ungare privind schimbu
rile de mărfuri și plățile pe anul 
1988, care prevede dezvoltarea în 
continuare a relațiilor comerciale 
bilaterale.

★
Simbătă, Ștefan Andrei, viceprim- 

ministru al guvernului, a primit de
legația economică canadiană, condu
să de Jack Howett, director general 
al Organizației Industriilor „Candu". 
președintele părții canadiene în 
Consiliul economic româno-cana- 
dian, care și-a desfășurat lucrările 
la București.

Au fost examinate aspecte ale co
laborării și cooperării economice și 
tehnico-științifice româno-canadiene, 
precum și măsuri pentru dezvoltarea 
in continuare a conlucrării dintre 
întreprinderile românești și firmele 
canadiene,. pe baze reciproc avan
tajoase.

La întrevedere a participat Grey 
Saul, ambasadorul Canadei la Bucu
rești.

★
Ministrul comerțului exterior și 

cooperării economice internaționale, 
Ilie Văduva, a avut, sîmbătă, o în
trevedere cu ministrul comerțului 
din Republica Democratică Afga
nistan, Mohammad Khan Jallalar,

v r e e a
Institutul de meteorologie șl hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul cuprins intre 25 octombrie, 
ora 20 — 28 octombrie, ora 20. In țară: 
Vremea va fi în general închisă. Se 
vor semnala precipitații slabe locale 
sub formă de ploaie sau burniță, la 
început în regiunile vestice și centra
le, apoi șl în cele din estul și sudul 
țării. In zonele de munte la altitudini 
de peste 1 800 m trecător se vor sem
nala precipitații șl sub formă de lapo- 
viță șl ninsoare, Vîntul va sufla slab 
pînă la moderat cu unele intensificări 
predominant din sector estic. In sud- 
est și sudul țării cu viteză de 40 și 60

GIMNASTICA FEMININĂ ROMÂNEASCĂ, 
DIN NOU PE CEL MAI ÎNALT PODIUM!

AURELIA DOBRE

AURELIA DOBRE - CAMPIOANĂ 
MONDIALĂ ABSOLUTĂ, CEA MAI 
TÎNĂRĂ CAMPIOANĂ MONDIALĂ

DIN TOATE TIMPURILE! 
Daniela Silivaș - medalie de bronz!

Daniela SILIVAS

ROTTERDAM 24 (Agerpres). — 
Penultima zi a Campionatelor 
mondiale de gimnastică de la Rot
terdam a fpst marcată de o splen
didă’ evoluțje a tinerei sportive ro
mânce Aurelia Dobre, care a re
purtat o surprinzătoare, dar bine
meritată victorie, cucerind medalia 
de aur și titlul de campioană mon
dială absolută, clasată pe locul l 
la individual compus, cu un total 
excepțional : 79.650 puncte. Pe po
diumul de premiere a urcat și o 
altă 'gimnastă din echipa noastră, 
Daniela Silivaș. cîștigătoare a me
daliei de bronz, cu 79.200 puncte, 
in timp ce medalia de argint a 
revenit sovieticei Elena Șușunova, 
cu 79.487 puncte.

Simbătă seara, la exercițiile liber 
alese pentru concursul general indi
vidual compus, Aurelia Dobre s-a

• La campionatele mondiale de 
gimnastică de la Rotterdam sporti
vul sovietic Dimitri Bilozercev a 
obținut medalia de aur situindu-se 
pe locul întii la individual compus 
cu 118,375 puncte, urmat de luri Ko
rolev (U.R.S.S.) — 118.350 p, Vladi
mir Artemov — 118,125 p, Silviu 
Kroll (R.D.G.) — 117.400 p.

HANDBAL. In ziua a treia a

Cei prezenți au vizitat apoi ro
tonda monumentului.

★
Simbătă dimineața, doamna San 

Yu, împreună cu persoane oficiale 
birmaneze, a vizitat Muzeul de artă 
al Republicii Socialiste România.

Parcurgind sălile prestigiosului a- 
șezămînt de cultură bucureștean, 
doamna San Yu a avut prilejul să 
cunoască valoroase opere reunite in 
galeria de artă veche românească, 
lucrări ale unor pictori și sculptori 
români ce ilustrează pregnant ori
ginalitatea artei noastre.

Au fost vizitate, de asemenea, să
lile care găzduiesc opere din patri
moniul artei universale.

Doamna San Yu a semnat în car
tea de onoare a muzeului.

care se află într-o vizită în țara 
noastră.

în timpul întrevederii au. fost 
abordate probleme privind posibili
tățile dezvoltării colaborării și co
operării româno-afgane in domenii 
de interes comun,

★
La București au avut loc, în zilele 

de 22—24 octombrie, lucrările celei 
de-a X-a sesiuni a Comisiei mixte 
româno-braziliene.

Cele două părți in comisie au ana
lizat modul cum au fost îndeplinite 
hotărîrile adoptate la precedenta se
siune și au convenit noi acțiuni me
nite să conducă la dezvoltarea, în 
continuare, a colaborării și coope
rării româno-braziliene în domenii 
de interes comun, la extinderea și 
diversificarea schimburilor reciproce 
de mărfuri.

La încheierea lucrărilor. pre
ședinții celor două părți in comisie 
au semnat protocolul sesiunii.

★
Cu prilejul Zilei Națiunilor Unite 

— 24 octombrie — și a Săptămînii 
dezarmării — 24—31 octombrie — în 
Capitală a avut loc o adunare fes
tivă organizată sub egida Asociației 
pentru. Națiunile Unite din România 
(ANUROM) și Asociației Tineretului 
și Studenților din România pentru 
Națiunile Unite (A.T.S.R.N.U.).

In cadrul adunării, prof. dr. do
cent Alexandru Bălăci, președintele 
ANUROM, a relevat concepția și 
inițiativele României, ale președin
telui Nicolae Ceaușescu cu privire 
la importanța creșterii rolului O.N.U. 
in soluționarea marilor probleme 
ale lumii contemporane, la necesita
tea realizării dezarmării, în primul 
rind a celei nucleare, eliminării 
războaielor din viața popoarelor, a 
subdezvoltării, asigurării păcii si 
colaborării internaționale și făuririi 
unei noi ordini economice mondiale.

Directorul ad-interim al Centrului 
de informare al O.N.U. la București, 
Noel D. Eichhorn, a prezentat Mesa
jul secretarului general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, adresat cu 
ocazia Zilei Națiunilor Unite.

(Agerpres)

kilometri pe oră. Temperatura aerului 
va marca o scădere în a doua parte 
a intervalului. Minimele vor fi cuprin
se .între minus 5 șl 5 grade în jumă
tatea de nord a țării, și între 2 șl 10 
grade în celelalte regiuni, iar cele 
maxime între 8 șl 18 grade. Local se 
va semnala ceață. Izolat in jumătatea 
de nord a țării și in depresiuni se va 
produce brumă. La București : Vre
mea va fi in general închisă, Îndeosebi 
în a doua parte a intervalului. Vor 
cădea precipitații slabe sub formă de 
ploaie și burniță. Vintul va sufla slab 
pină la moderat cu unele intensificări 
in a doua parte a intervalului cu vi
teze de pină la 45—50 kilometri ne oră. 
predominant din sector estic. Temperaturile minime vor fi cuprinse intre 
4 șl 7 grade, iar cele maxime între 12 
și 15 grade. în cursul nopții și al dimineții se va semnala ceață.

comportat magistral, stirnind admi
rația mi.ilor de spectatori, ca și a 
specialiștilor prezenți în sală, prin 
virtuozitatea demonstrată la fiecare 
apariție, tehnica foarte cizelată, gra
tie și înaltă ținută artistică. Gim
nastă de temperament, cu exerci
ții de cea mai mare dificultate, 
Aurelia Dobre s-a dovedit o sporti
vă completă, obținind note maxime 
la toate aparatele, în cele trei zile 
de concurs.

In virstă de 15 ani. originară din 
București, componentă a clubului 
Dinamo, debutantă intr-o competi
ție importantă a senioarelor și cea 
mai tinără campioană mondială ab
solută din toate timpurile. Aurelia 
Dobre avea pină acum în palma
res două medalii de aur la „Eu
ropenele" de junioare, pentru ca 
in decurs de două zile să devină 

turneului internațional feminin de 
handbal de la Debrecen. echipa 
României a întrecut cu scorul de 
27—26 (14—14) formația Cehoslovaci
ei. Austria a întrecut cu 26—20 se
lecționata Bulgariei, in timp ce me
ciul Ungaria — R.S.F.S. Rusă s-a în
cheiat la egalitate : 29—29.

TENIS DE MASA. In turneul pe 
echipe din cadrul campionatelor in-

CELUI DE-AL XIII-LEA CONGRES 
AL PAR TIDULUI COMUNIST CHINEZ

3timați tovarăși,

In numele Partidului Comunist Român, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. adresăm delegaților la cel de-al XIII-lea 
Congres al Partidului Comunist Chinez, tuturor comuniștilor și poporului-- 
chinez prieten un călduros salut revoluționar și cele mai bune urări de 
succes lucrărilor congresului.

Eveniment de importanță deosebită in viața partidului, a intregului 
popor, inaltul forum al comuniștilor chinezi face bilanțul rezultatelor obți
nute în perioada care a trecut de la Congresul al XII-lea al partidului și a 
experienței dobindite în opera de construcție socialistă, stabilind, totodată, 
noi obiective privind dezvoltarea multilaterală a patriei, perfecționarea in 
continuare a activității in toate sferele vieții economice și sociale. In 
România este bine cunoscută și mult apreciată vasta activitate revoluțio
nară a Partidului Comunist Chinez pentru mobilizarea maselor pdpulare din 
China in lupta pentru eliberare națională și socială, pentru răsturnarea ve
chii orinduiri și edificarea unei vieți noi pe calea socialismului. Sub con
ducerea încercată a gloriosului său partid comunist, poporul chinez a obținut 
victorii de importanță istorică in înfăptuirea obiectivelor strategice ale revo
luției și construcției socialiste, a unor adinei transformări înnoitoare in 
întreaga societate.

Comuniștii, poporul român se bucură sincer de marile realizări ale har
nicului și talentatului popor chinez și urmăresc cu viu interes activitatea 
creatoare pe care o desfășoară pentru transpunerea in viață a hotăririlor 
partidului privind dezvoltarea și modernizarea economiei naționale, înflo
rirea științei și culturii, creșterea continuă a bunăstării materiale și spiri
tuale a celor ce muncesc. Realizările Chinei populare în edificarea noii 
orinduiri, rolul său activ in lupta și eforturile generale pentru soluționarea 
marilor probleme care co-nfruntă omenirea, pentru înfăptuirea dezarmăm 
și întărirea securității popoarelor reprezintă o contribuție de mare însem
nătate la creșterea forței și prestigiului socialismului in lume, la promo
varea cauzei păcii, independenței, progresului și colaborării internaționale.

Congresul dumneavoastră ne oferă plăcutul prilej de a evoca cu deo
sebită satisfacție raporturile tradiționale de strînsă prietenie, solidaritate 
militantă și colaborare dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comu
nist Chinez, dintre popoarele și țările noastre, clădite trainic pe stimă și 
respect reciproc, pe principiile independentei și suveranității naționale, ale 
deplinei egalități, neamestecului în treburile interne și întrajutorării tovă
rășești. Reafirmăm convingerea fermă că, prin eforturi comune, relațiile 
româno-chineze, conlucrarea și cooperarea rodnică pe plan politic, eco
nomic, tehnico-științific, cultural și în alte domenii vor cunoaște o dezvol
tare tot mai puternică și in viitor, pe baza înțelegerilor convenite la nivel 
înalt, în interesul edificării noii orinduiri sociale in România și China, al 
cauzei generale a socialismului, progresului și păcii.

Vă adresăm, dragi tovarăși, urarea de succes deplin lucrărilor celui 
de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist Chinez, pentru prosperitatea 
și fericirea poporului frate chinez.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

. Cură balneară și odihnă
Medicii recomandă, pentru aceas

tă perioadă, un concediu reconfor
tant într-o stațiune balneară. Fac
torii naturali de cură existenți in 
stSțiuni se folosesc, într-o multitu
dine de afecțiuni, cu rezultate efi
ciente.

Agențiile oficiilor județene de 
turism și ale I.T.H.R. — București 
oferă bilete în stațiunile de cură 
recomandate de medici : Băile

BULETIN RUTIER
Informații de Ia Inspectoratul General al Miliției 

Direcția
Atenție la tren I

In condițiile meteorutiere cu viziș. 
bilitate redusă în cea mai mare parte 
a zilei, traversarea pasajelor la 
nivel cu calea ferată trebuie să se 
afle in mod deosebit în atenția con
ducătorilor de vehicule. Pasajele 
semaforizate ori prevăzute cu semi- 
bariere incumbă obligativitatea opri
rii de îndată ce semnalele de aver
tizare intră în funcțiune. După ce 
trenul a trecut, dacă semnalele cu

dublă campioană a lumii, la in
dividual și cu reprezentativa Româ
niei.

Campioana europeană absolută din 
acest an, Daniela Silivaș, a avut o 
evoluție constantă, incintind publi
cul prin frumosul său exercițiu la 
sol.

Iată clasamentul final al probei 
feminine individuale: 1. Aurelia Do
bre (România) — 79,650 puncte — 
campioană mondială absolută ; 2. 
Elena Șușunova (U.R.S.S.) — 79,487 
puncte ; 3. Daniela Silivaș (Româ
nia) — 79,200 puncte ; 4. Sve
tlana Baitova (U.R.S.S.) — 79,062
puncte : 5. Oksana Omeliancik 
(U.R.S.S.) — 78.700 puncte ; 6. 
Dorothe Thummler (R.D. Germană) 
— 78.350 puncte.

Campionatele se incheie astăzi cu 
finalele pe aparate.

ternaționale de tenis de masă ale 
Poloniei, echipa feminină a Româ
niei a întrecut cu scorul de 3—0 
formația R. D. Germane și. respec
tiv. reprezentativa Bulgariei, califi- 
cindu-se in sferturile de finală.

In competiția masculină, in primul 
tur, selecționata română a dispus cu 
3—1 de Italia, fiind întrecută cu 3—0 
in turul secund de Suedia.

în stațiunile montane
Tușnad. Borsec, Sovata, Amara, 
Pucioasa, Băile Herculane, Călimă- 
nești, Căciulata, Geoagiu-Băi.

în aceastg perioadă se beneficia
ză de următoarele avantaje : tarife 
reduse la cazare și masă, plecare 
la datele indicate de solicitanți, 
sejur în stațiuni mai mare sau mai 
mic decît seriile obișnuite de 12, 18 
sau 21 de zile, reducere1 cu 25 la 
sută a costului călătoriei dus-în- 
tors cu trenul.

circulație
lumini roșii și cele acustice conti
nuă să funcționeze, se va rămine in 
continuare pe loc, deoarece urmea
ză să treacă un alt tren. La pasa
jele nepăzite, semnalizate cu indi
catoare, oprirea în vederea asigură
rii este obligatorie în orice împre
jurare. La un pasaj feroviar, sem
nalizat cu indicatoare în localitatea 
Mihăești, județul Argeș, un automo
bilist nu a oprit pentru a se asigura 
și a fost surprins de un tren. Tirîtă 
de o locomotivă mai multe zeci de 
metri de-a lungul căii ferate, mași
na a fost distrusă, cel de la volan 
a fost grav rănit, iar o persoană 
și-a pierdut viața.

Pătrunderea în intersecții
Valorile mai ridicate de trafic in 

centrele urbane, mai ales la orele de 
vîrf, impun celor de la volan res
pectarea riguroasă a normelor ru
tiere, a circulației pe benzi și în in
tersecție. In majoritatea coliziunilor 
intre autovehicule, gravitatea aces
tora este direct proporțională cu vi
teza de deplasare. Iată de ce este 
necesar ca automobiliștii să dea do
vadă de precauție și să pătrundă in 
intersecții cu viteză redusă, cfciar 
dacă circulă pe o arteră cu priori
tate ori culoarea semaforului le per
mite trecerea.

Aceste obligații revin tuturor con
ducătorilor de vehicule, pe orice 
trasee, nerespectarea lor generind 
adeseori situații periculoase. în lo
calitatea Lehiiu, județul Sălaj, un 
biciclist a pătruns fără să se asi
gure intr-o intersecție, de pe un 
drum fără prioritate. Pe artera 
principală circula autospeciala 
31-SJ-l 474, al cărei șofer, obser- 
vindu-I Ia timp, a reușit să evite ac
cidentul. In schimb, o întîmplare 
asemănătoare Ia Mihăilești, județul 
Buzău, a fost fatală pentru un bici
clist, care a fost lovit în plin de un 
autoturism, intrucit se înserase. 
De reținut că dacă biciclistul respec
tiv ar fi avut vehiculul echipat cu 
catadioptrii pe spițele roților, cel de 
la volan l-ar fi observat mai devre
me și poate că accidentul nu s-ar fi 
produs.

Alcoolul la volan
In repetate rinduri agenții de 

circulație au fost nevoiți să întreru
pă pentru un timp deplasările unor 
autompbiliști care au comis impru
dența de a urca la volan după ce 
consumaseră alcool. Unul dintre 
aceștia, din Slobozia, la scurtă vre
me după ce a reintrat in posesia 
permisului, reținut pentru condu
cere sub influența alcoolului, a tras 
de bucurie un chef strașnic și a 
pornit cu prietenii la o plimbare 
care s-ar fi sfirșit tragic dacă nu 
intervenea prompt agentul de circu
lație.

Alcoolul este un pericol real nu 
numai la volan, ci și atunci cind cei 
care il consumă folosesc drumul pu
blic in calitate de pietoni, bicicliști 
sau căruțași. La Viișoara. județul 
Bistrița-Năsăud, un biciclist, care 
consumase alcool și circula in zig
zag pe șosea, ar fi fost grav acciden
tat de autoturismul l-BN-5105 dacă 
șoferul acestuia nu l-ar fi observat 
La timp.
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ROMÂNIA — CEAUȘESCU 
0 politică activă pentru afirmarea principiilor 

de pace, bună vecinătate și colaborare 

in Balcani, in Europa și întreaga lume

Ample relatări și comentarii în presa de peste hotare

Manifestări cu prilejul Zilei Armatei 
Republicii Socialiste România

Cu prilejul Zilei Armatei Republicii Socialiste România, in diferite 
țări ale lumii au avut loc manifestări in cadrul cărora au fost scoase in 
evidentă drumul de luptă al ostașilor noștri in anii celui de-al doilea 
război mondial, contribuția armatei române la infringerea fascismului, 
eliberarea teritoriului României și a teritoriilor altor țări europene. Au 
fost evidențiate' participarea armatei române la edificarea socialismului 
in patria noastră, sub conducerea Partidului Comunist Român, creșterea 
gradului de pregătire de luptă și politică pentru apărarea cuceririlor po
porului, a independenței și integrității teritoriale a patriei.

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII AUSTRIA

Domnului KURT WALDHEIM
Președintele federal al Republicii Austria

VIENA

Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Austria. îmi este deosebit de 
plăcut să vă adresez, in numele poporului român și al meu personal, sincere 
felicitări, impreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, 
de progres și prosperitate pentru poporul austriac prieten.

Sint convins că relațiile dintre Republica Socialistă România și Repu
blica Austria se vor dezvolta in continuare, in folosul celor două popoare, 
al păcii și ințelegerii internaționale.

Politica consecventă a României socialiste de amplă colaborare cu 
toate statele lumii, de dezvoltare a raporturilor de prietenie și bună 
vecinătate cu țările din Balcani, de edificare a unui climat de pace și 
cooperare în Europa și în întreaga lume, confirmată încă o dată prin 
noul dialog la nivel înalt româno-turc prilejuit de vizita de stat a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
în Republica Turcia, la invitația președintelui Kenan Evren, a fost reflec
tată pe larg în paginile presei de peste hotare.

Presa turcă a reflectat pe spații 
ample, însoțindu-și articolele cu 
numeroase fotografii, vizita de stat 
în Republica Turcia a președin
telui Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu.

Cotidianul turc de largă răspîndire 
„TURKISH DAILY NEWS" a sub
liniat căldura și apropierea ce ca
racterizează relațiile dintre Româ
nia și Turcia, precum și acțiu
nile și eforturile președintelui 
.Nicolae Ceaușescu îndreptate 
spre soluționarea marilor pro
bleme cu care se confruntă 
omenirea. Faptul că președintele 
României, Nicolae Ceaușescu, vi
zitează pentru a patra oară Turcia 
demonstrează căldura și profunzi
mea relațiilor dintre cele două 
țări, se spune în articol. Relațiile 
dintre cele două țări, care aparțin 
unor grupări politice diferite, sint 
un exemplu pentru alte state. Tur
cia și România cooperează în di
verse domenii. Rafinăria „Anatolia 
centrală", din apropiere de An
kara, a fost construită cu echipa
ment și asistență acordată de 
România și constituie unul dintre 
cele mai strălucite obiective ale 
cooperării dintre cele două țări, se 
arată în articol.

„în timp ce Turcia afirmă prin
cipiul «pace acasă, pace în lume- 
stabilit de Ataturk drept piatră 
unghiulară a politicii externe, con
statăm cu deosebită satisfacție că 
România sprijină idealuri similare, 
însoțite de acțiuni practice", evi
dențiază ziarul. Se relevă apoi 
că „eforturile președintelui 
Nicolae Ceaușescu pentru a se 
pune capăt cursei înarmărilor și 
pentru găsirea unei soluții pro
blemei Orientului Mijlociu sint pri
vite in Turcia cu mare admirație".

Un alt articol, sub titlul „Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu reîn
noiește chemarea la denucleari- ' 
zarea Balcanilor", publicat de 
..Turkish Daily News", subliniază 
poziția constructivă a României, 

■personal a-'-șetu-lui statului român, 
cu privire la transformarea acestei 
regiuni într-o zonă a țjăgii și co
laborării. <)-. uNveuRă'Țiaăină '-din- 
tr-un număr al aceluiași ziar este 
consacrată reliefării personalității 
președintelui Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu. Se evi
dențiază, totodată, realizările im
portante in diferite domenii ale 
României contemporane. Cotidie
nele „TERCUMAN", „CUMHU
RIYET", „GUNEȘ" și „YENI NE- 
SIL" au evidențiat, între altele, că 
rafinăria „Anatolia centrală", vi
zitată, cu prilejul prezenței 
sale în Turcia, de președintele 
Nicolae Ceaușescu, a fost con
struită în colaborare cu țara noas
tră și este un obiectiv economic de 
o deosebită importanță pentru eco
nomia turcă.

Ziarul „GUNAYD'IN", accen- 
tuind faptul că rafinăria „Anato
lia centrală" este „un exemplu al 
cooperării rodnice între cele două 
țări", a relevat performanțele in
stalațiilor acestui obiectiv construit 
in colaborare cu România.

Cotidianul „HURRIYET" a e- 
vidențiat. semnificația vizitei 
in Turcia a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, impreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu pentru 
înțelegere și cooperare in Balcani, 
în context, este relevată poziția 
României, care se pronunță „pen
tru o conferință a țărilor balca
nice", insistînd asupra necesității 
eliminării armelor nucleare din re
giune.

Un accent deosebit pe relațiile 
româno-turce este pus de săptă- 
minalul guvernamental „NEWS- 
POT" intr-un articol referitor ia 
vizita în Turcia a inalților oaspeți 
români. Publicația subliniază as- 

« pecte definitorii ale intensificării 
relațiilor dintre cele două țări.

în articolul intitulat „România 
președintelui Nicolae Ceaușescu", 
publicat de cotidianul „MILLI GA
ZETE", împreună cu portretul 
șefului statului român, sint inse
rate o serie de date referitoare la 
țara noastră, la dezvoltarea econo
mică și socială, precum și în alte 
domenii a României. Este prezen
tată, de asemenea, politica externă 
a țării noastre, bazată pe princi
piile colaborării și înțelegerii în
tre state, respectării independen
ței și suveranității naționale, ega
lității in drepturi și neamestecului 
în treburile interne.

Un loc aparte în presa turcă l-a 
ocupat reflectarea activității tova
rășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, care a primit, la 
Ankara, un grup de oameni de 
știință, rectori și profesori din Tur
cia. Publicațiile turce au omagiat, 
în articolele însoțite de fotografii, 
activitatea științifică a academi

cianului doctor inginer Elena 
Ceaușescu, a cărei lucrare „Poli- 
merizarea stereospecifică a izo- 
prenului", tipărită în limba furcă 
sub egida Consiliului Național pen
tru Cercetare Științifică și Tehnică 
din Ankara, a fost lansată recent 
în Turcia. Evidențiind importanța 
științifică deosebită și aplicabili
tatea practică a conținutului lu
crării, ziarul „TtJRKIYE" scrie 
„Academicianul doctor inginer 
Elena Ceaușescu a adus o contri
buție deosebită la dezvoltarea chi
miei fundamentale și ingineriei 
chimice, la activitatea de cunoaș
tere in domeniul macromolecular, 
în special al elastomerilor, al sin
tezei și caracteristicilor acestora. 
Lucrarea academicianului doctor 
inginer Elena Ceaușescu este apre
ciată de către specialiști ca o operă 
fundamentală in domeniul chi
miei". '

într-un comentariu însoțit de o 
fotografie ce o înfățișează pe to
varășa Elena Ceaușescu, ziarul 
„SABAH" subliniază că savantul 
român ocupă un Ioc de frunte în 
rindul oamenilor de știință din 
ramura chimiei, fapt ce, se poate 
constata și din lucrarea sa „Poli- 
merizarea stereospecifică a izopre- 
nului", tradusă în limba turcă. în 
afară de faptul . că doamna 
Elena Ceaușescu este un renumit 
om de știință, exercită și impor
tante funcții politice, între care 
aceea de prim viceprim-ministru 
al guvernului, evidențiază ziarul.

Cotidianul „TERCUMAN", refe- 
rindu-se la primirea de către to
varășa academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu a unui grup de 
oameni de știință, rectori și pro
fesori din Turcia, relevă că savan
tului român i's-a adresat rugămin
tea de a primi, în semn de 
profundă stimă și prețuire, primul 
exemplar, apărut in limba turcă, 
al lucrării sale „Polimerizarea 
stereospecifică a izoprenului". Ar
ticolul este însoțit de o fotografie 
prezentînd momentul înmînățSi lu
crării.

Referindu-se la conținutul Co
municatului cu privire la vi
zita de stat a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, in Tur
cia, agenția iugoslavă TANIUG 
relevă că documentul subliniază 
importanța dezvoltării relațiilor 
bilaterale și multilaterale și a so
luționării. pe calea negocierilor, a 
problemelor existente intre unele 
din statele balcanice, in scopul 
transformării Balcanilor într-o 
zonă a păcii, bunei vecinătăți și 
a cooperării.. Agenția iugoslavă 
pune, de asemenea, în evidență 
dorința exprimată de șeful statu
lui român, în. cursul întîlnirii cu 
primul-ministru. Turgut Ozal. ca 
relațiile româno-turce să contri
buie mai mult la dezvoltarea co
laborării și prieteniei dintre toate 
țările din Balcani. Se arată, tot
odată, că președintele României a 
evidențiat faptul că toate proble
mele care se ivesc între țările bal
canice pot fi soluționate prin ne
gocieri.

România și Turcia — evidenția
ză agenția T.A.S.S. — au , salutat 
înțelegerea de principiu Ia care 
s-a ajuns recent între U.R.S.S. și 
S.U.A. privind eliminarea globală 
a rachetelor cu rază medie de ac
țiune, considerind-o drept un pas 
important în direcția dezarmării 
generale, și și-au exprimat speran
ța că acest acord va fi încheiat 
cit mai urgent posibil. Președin
tele României și președintele Tur
ciei au subliniat, de asemenea, im
portanța încheierii, cit mai curind 
posibil, a unor acorduri vizind eli
minarea globală a armelor chimi
ce. realizarea stabilității și crearea 
unui climat de securitate in Eu
ropa și în lume, relevă T.A.S.S. 
Trecindu-se în revistă situația din 
Balcani, continuă agenția, s-a 
subliniat importanța dezvoltării 
relațiilor bilaterale și multilate
rale și a soluționării, pe calea ne
gocierilor. a problemelor existente 
între unele din statele balcanice, 
în scopul transformării Balcanilor 
într-o zonă a păcii, bunei vecină
tăți și a cooperării.

în relatările sale, agenția CHINA 
NOUA relevă că președintele 
Nicolae Ceaușescu a avut convor
biri cu președintele Kenan Evren 
referitoare in principal la dezvol
tarea în continuare a cooperării 
economice dintre România și Tur
cia. Se subliniază, de asemenea, că 
președintele României a insistat 
in cursul convorbirilor asupra pro
punerii de creare a unei zone li
bere de arme nucleare în Balcani.

Turcia și România au semnat 
Acordul pe termen lung privind 

schimburile comerciale și coopera
rea economică și tehnică, în baza 
căruia cele două țări își vor oferi 
reciproc facilități tarifare rezer
vate statelor celor mai privile
giate.

România și Turcia — arată a- 
genția irakiană I.N.A. — s-au 
pronunțat pentru încetarea grab
nică a războiului dintre Iran și 
Irak și ajungerea la o soluție paș
nică, onorabilă și justă între cele 
două țări beligerante, în urma a- 
plicărîi rezoluției internaționale 
privind încetarea conflictului. Co
municatul exprimă totodată îngri
jorarea celor două țări față de 
continuarea războiului iraniano- 
irakian, care constituie o sursă 
de neliniște, față de periclitarea 
securității întregii lumi și mai 
ales a țărilor din regiune.

In cadrul convorbirilor 
care au avut loc Ia Ankara, 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
României, a abordat cu precădere 
probleme economice și cele referi
toare la pregătirea conferinței mi
niștrilor de externe din statele 
balcanice, evidențiază agenția 
austriacă A.P.A.

într-un toast rostit în timpul vi
zitei de stat in Turcia, președintele 
României, Nicolae Ceaușescu. evi
dențiază agenția italiană A.N.S.A.. 
a afirmat că acțiunea diplomatică 
internațională trebuie să se orien
teze în sensul sprijinirii rezoluției 
Consiliului de Securitate al O.N.U. 
privind încetarea ostilităților din
tre Iran și Irak, subliniază agenția.

Problematica colaborării bilate
rale in diferite domenii și schimbul 
de păreri în legătură cu probleme 
internaționale și regionale aflate 
pe agenda convorbirilor la nivel 
înalt româno-turce au fost consem
nate și de agenția egipteană 
MEN.

Vizita de stat în Turcia este 
reflectată și de presa din Grecia. 
Ziarul „AKROPOLIS" a subliniat 
că în centrul convorbirilor dintre 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Kenan Evren s-au 
aflat probleme privind relațiile 
economice dintre cele două țări și 
aspectele politice din regiune — re
lațiile dintre state, situația din 
Balcani, alte probleme internațio
nale. Același ziar apreciază, sub 
titlul ..Cooperarea economică". 
faptul că primordiale sint relațiile 
de cooperare economică dintre cele 
două țări. Tematica aflată in cen
trul „convorbirilor la. niyel înalt 
româno-turce a fost reflectată și 
de „NAFTEMBORIKI". La rîndul 
său. ziarul „TA NEA" a subliniat 
că în centrul convorbirilor româno- # 
turce la nivel înalt s-au aflat 
viitoarea întilnire a miniștrilor 
de externe din țările balcanice și 
ordinea de zi a acesteia. Sub titlul 
„România si Turcia se pronunță 
pentru amplificarea legăturilor in 
Balcani", agenția de presă A.N.A. 
apreciază că cele două țări au con
venit să dezvolte relațiile bilate
rale și multilaterale, menite să 
transforme Balcanii într-o zonă a 
păcii și cooperării.

în relatările cu privire la vizita 
președintelui Nicolae Ceaușescu in 
Turcia, ziarul „NEUES DEUTS
CHLAND" din R.D. Germană re
levă că în centrul convorbirilor 
s-au aflat măsurile actuale care se 
întreprind în domeniul dezarmă
rii. Sub titlul „România și Tur
cia se pronunță pentru o zonă 
a păcii in Balcani. Președinții 
Nicolae Ceaușescu si Kenan Evren 
salută dezarmarea", cotidianul din 
R.D.G. evidențiază că cei doi șefi 
de stat au salutat înțelegerea de 
principiu la care s-a ajuns recent 
între Uniunea Sovietică și Statâle 
Unite ale Americii privind elimi
narea globală a rachetelor cu rază 
medie de acțiune, considerind-o 
drept o evoluție pozitivă și un pas 
important în direcția dezarmării 
generale. S-a subliniat, totodată, 
importanta dezvoltării relațiilor 
bilaterale și multilaterale și a so
luționării, pe calea negocierilor, a 
problemelor existente între unele 
din statele balcanice, în scopul 
transformării Balcanilor Intr-o zonă 
a păcii, bunei vecinătăți și a coo
perării.

Sub titlul „Turcia : încheierea 
vizitei președintelui 
Nicolae Ceaușescu", ziarul ceho
slovac „RUDE PRAVO" a evi
dențiat că președintele 
Nicolae Ceaușescu și-a încheiat 
vizita de stat de trei zile în Turcia, 
In cadrul căreia a purtat convorbiri 
cu președintele Kenan Evren și cu 
premierul Turgut Ozal cu privire 
la relațiile internaționale și la ra
porturile bilaterale, cu accent pe 
cele economice.

în relatările cu privire la vizita 
de stat în Turcia a președintelui 
Nicolae Ceaușescu. cotidianele 
ungare „NEPSZABADSAG" și 
..MAGYAR HIRLAP", consemnează 
convorbirile cu președintele Kenan 
Evren, faptul că cei doi șefi de 
stat au hotărît să continue aseme
nea întilniri și schimburi de păreri 
la nivel înalt.

(Agerpres)

La Casa Centrală a Armatei din 
Praga a fost organizată, de către 
Ministerul Apărării Naționale al 
R. S. Cehoslovace, o adunare festi
vă. General-maior Muras Vladimir, 
adjunct al comandantului aviației, 
a vorbit despre semnificația eveni
mentului și despre relațiile de prie
tenie și colaborare româno-ceho- 
slovace, inclusiv între armatele din 
cele două țări. Au participat mili
tari ai garnizoanei din Praga.

A fost organizată, de asemenea, o 
adunare festivă la o unitate milita
ră din Kromeriz.

Din partea ambasadîi țării noas
tre și a organelor locale au fost de
puse coroane de flori la monumen
tele eroilor români din Zvolen, Kro
meriz, Brno. Havlickuv, Brod. căzuti 
în luptele pentru eliberarea Ceho
slovaciei.

La Casa Armatei Populare Iugo
slave din Belgrad a avut loc o adu
nare festivă. Au fost prezenți gene- 
ral-locotenent Simeon Buncici, se
cretarul Comitetului organizației 
U.C.I. din Armata populară iugo
slavă, generali și ofițeri.

La manifestare s-au evidențiat 
contribuția României la victoria in 
războiul antihitlerist, eroismul și 
luptele grele duse de ostașii români 
pină la victoria finală asupra fascis
mului.

Au fost prezentate o expoziție de 
fotografii și filme documentare mi
litare românești cu imagini suges
tive din pregătirea de luptă și poli
tică a armatei noastre și din con
strucția economico-socială a patriei 
noastre.

La Casa Armatei din Sofia a fost 
organizată o adunare festivă, in ca
drul căreia despre semnificația eve
nimentului a vorbit general Liuben 
Petrov, comandantul Garnizoanei 
militare Sofia. Vorbitorul a relevat 
rolul armatei române în războiul 
antihitlerist și a evocat marile rea
lizări obținute de poporul român în 
edificarea societății socialiste multi
lateral dezvoltate. De asemenea, au 
fost subliniate relațiile de colabora
re rodnică dintre România și Bul
garia, rolul determinant al întilni- 
rilor la nivel înalt în întărirea con
tinuă a acestor relații.

Adunări asemănătoare au mai fost 
organizate în garnizoanele militare 
din Cirpan și Asenovgrad.

In expunerea prezentată la o ma
nifestare festivă dedicată eveni
mentului, care a avut loc la Școala 
de subofițeri a trupelor de uscat 
..Kurt Bennewitz" din R. D, Ger
mană, s-au scos în evidență profun
dele transformări revoluționare și 
marile realizări obținute de țara

Reuniunea pregătitoare
Congres național

BEIJING 24 (Agerpres) — în Sala 
mare a poporului din Beijing a avut 
loc simbătă reuniunea pregătitoare a 
celui de-al XIII-lea Congres natio
nal al P.C. Chinez ale cărui lucrări 
urmează să înceapă duminică. Reu
niunea, la care au participat 1 927 de

Ședința Seimului R.P. Polone
VARȘOVIA 24 (Agerpres) — La 

Varșovia s-au desfășurat lucrările 
ședinței Seimului R. P. Polone, care 
a stabilit temele referendumului na
țional, programat să se desfășoare 
la 29 noiembrie a.c., și care se re
feră la programul de perfecționare a 
activității economice și la adincirea 
procesului de democratizare a vieții

„Spațiul cosmic să fie utilizat numai in scopuri 
pașnice!“

Dezbaterile din Comitetul pentru problemele politice 
și de securitate al Adunării Generale a O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 24 (Ager
pres). — Spațiul cosmic reprezintă 
patrimoniul comun al omenirii si 
trebuie utilizat doar în scopuri paș
nice, a declarat reprezentantul 
Bahreinului in dezbaterile din Co
mitetul pentru probleme politice si 
de securitate al Adunării Generale 
a O.N.U. Vorbitorul a exprimat în
grijorarea tării sale în legătură cu 
riscul extinderii cursei înarmărilor 
în Cosmos, competiția militară con
stituind un obstacol major în calea 
controlului armamentelor și dezar
mării.

Delegatul Bahreinului a salutat în
țelegerea de principiu sovieto-ameri- 
cană privind eliminarea rachetelor

Demersuri in vederea încetării conflictului dintre Iran și Irak
RIAD 24 (Agerpres). — Miniștrii 

afacerilor externe ai țărilor membre 
ale Consiliului de Cooperare al Gol
fului (C.C.G.) s-au întrunit simbătă 
la Riad, în Arabia Saudită, pentru a 
examina mijloacele de prevenire a 
agravării situației din regiune. Par
ticipă reprezentanții Arabici Saudi- 
te, Bahreinului, Emiratelor Arabe 
Unite, Kuweitului, Omanului și Qa
tarului. Miniștrii de externe ai 
C.C.G. își vor armoniza, totodată, 
pozițiile privind situația din Golf în 
perspectiva apropiatei reuniuni a- 
rabe la nivel înalt de la Amman.

TUNIS 24 (Agerpres). — Președin
tele Tunisiei, Habib Bourguiba, a 
conferit cu secretarul general al 

noastră în procesul de făurire a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate, îndeosebi în ultimele două de
cenii, de cind în fruntea partidului 
și statului nostru se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Cu același prilej a fost prezentată 
o gală de filme românești și au fost 
organizate expoziții de carte și foto
grafii.

în cadrul garnizoanei militare a 
municipiulai Tianjin, al treilea oraș 
ca mărime din China, a fost orga
nizată o adunare festivă. Coman
dantul garnizoanei militare a subli
niat rolul armatei române conduse 
de P.C.R. în eliberarea țării, contri
buția deosebită la respingerea tru
pelor fasciste germane, locul de 
seamă pe care îl are astăzi in con
strucția socialistă, în apărarea cu
ceririlor revoluționare ale poporului 
român.

A fost prezentht un film docu
mentar despre armata română. De 
asemenea, a fost deschisă o expo
ziție de fotografii documentare, care 
ilustrează viața și activitatea osta
șilor români, realizările remarcabile 
ale poporului nostru în construcția 
socialistă.

La sediul Academiei române din 
Roma s-a deschis o expoziție de fo
tografii și de carte românească, care 
înfățișează imagini din lupta arma
tei române pentru independență și 
suveranitate națională, contribuția 
adusă, sub conducerea Partidului 
Comunist' Român, la victoria revolu
ției de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă. pre
cum și la eliberarea altor țări de 
sub dominația fascistă. De asemenea, 
sint înfățișate aspecte din pre
gătirea politică și de luptă a ar
matei române in anii" socialis
mului, întîlnirile frecvente ale 
militarilor cu comandantul suprem, 
președintele republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Sint prezentate, 
de asemenea, volume social-politice 
și de doctrină militară și istorică ro
mânești.

La Centrul de instruire al marinei 
britanice Collingwood, din Port
smouth, a avut loc o manifestare in 
cadrul căreia comandantul unității 
a vorbit despre contribuția adusă de 
România la infringerea Germaniei 
hitleriste și despre politica externă, 
principială și consecventă a Româ
niei in epoca contemporană.

Acțiunea a inclus, de asemenea, 
prezentarea filmului „Cu tricolorul 
la catarg" și donarea unui set de 
cărți cu conținut istoric, militar și 
social-politic, a unor discuri de mu
zică românească.

(Agerpres)

a celui de-al XIII-lea 

al P. C. Chinez
delegați, a fost prezidată de Zhao 
Ziyang, secretar general interimar 
al C.C. al P.C.C. Potrivit agenției 
China Nouă, cu acest prilej a fost 
aprobată ordinea de zi a congresului 
și au fost alese organele de lucru ale 
acestuia.

social-politice. De asemenea, după 
cum informează agenția P.A.P.. au 
fost hotărite modificări în compo
nența Consiliului de Miniștri.

La lucrări a luat parte Wojciech 
Jaruzelski, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P.. președintele Consiliului de 
Stat al R.P. Polone.

cu rază medie de acțiune și opera- 
tiv-tactice și a exprimat speranța 
că superputerile iși vor spori efor
turile pentru ajungerea la un acord 
privind și rachetele strategice ofen
sive.

Pe de altă parte, vorbitorul a sub
liniat interdependența lumii de as
tăzi atît în , domeniul economic, cit 
și în cel al securității : „ca urmare, 
a continuat el, este nevoie de o co
operare internațională autentică și 
de crearea unui climat care să per
mită Națiunilor Unite să-și îndepli
nească rolul său principal de apăra
re a păcii și securității mondiale" — 
relatează agenția F.A.N.A.

Ligii Arabe, Chedli Klibi, aflat în 
vizită in capitala tunisiană. Au fost 
discutate probleme privind ultimele 
evoluții din zona Golfului și apro
piata reuniune extraordinară arabă 
la nivel inalt de la Amman.

★
Un petrolier sub pavilion panamez 

cu un deplasament de 38 000 tone a 
fost atacat sîmbătă In apropierea 
coastelor emiratului Dubai de o ve
detă rapidă, care a deschis focul cu 
piese de artilerie, au anunțat auto
ritățile navale din Dubai, citate de 
agențiile EFE și T.A.S.S. La bor
dul navei s-a declanșat un incendiu, 
care a fost pus sub control.

(Agerpres)

Ziua de 26 octombrie marchează 
un moment de deosebită importanță 
in istoria poporului austriac. La a- 
ceastă dată, în anul 1955, parla
mentul țării a adoptat Legea con
stituțională asupra neutralității 
permanente a Austriei, o dată cu 
Încheierea retragerii trupelor de 
ocupație ale celor patru puteri.

După încercări dramatice, care au 
culminat in anii premergători ulti
mei conflagrații mondiale cu tra
gedia Anschluss-ului (anexarea 
Austriei de către Germania nazis
tă) și distrugerile provocate de 
război, poporul austriac s-a anga
jat, cu entuziasm și abnegație, în 
opera de reconstrucție a patriei, 
afirmîndu-și, in cele peste trei 
decenii de la proclamarea neutra
lității permanente, identitatea sa 
distinctă în familia popoarelor eu
ropene. In această perioadă. Aus
tria a reușit să-și asigure o dez
voltare economică stabilă, premisă* 
importantă a unei politici consec-’ 
vente de promovare a colaborării 
cu statele vecine din bazinul du
nărean, cu toate , statele lumii.

Austria a devenit un membru ac
tiv al Organizației Națiunilor Unite, 
care și-a stabilit intre timp unul 
din sediile sale Ia Viena, s-a an
gajat plenar in eforturile pentru 
pregătirea și succesul Conferinței 
general-europene, preocupindu-se 
constant de promovarea și conti
nuarea procesului cooperării și se
curității in Europa.

Dînd o nouă expresie tradițio

Agenția T.A.S.S. despre conținutul convorbirilor dintre
Mihail Gorbaciov și George Shultz

MOSCOVA 24 (Agerpres). — In 
cursul convorbirilor dintre Mihail 
Gorbaciov, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S., și George Shultz, secre
tarul de stat al S.U.A., care a în
treprins o vizită in U.R.S.S.. a fost 
discutată pregătirea tratatului refe
ritor la rachetele cu rază medie șl 
mai scurtă de acțiune, interlocutorii 
exprimindu-și încrederea că acesta 
va putea fi încheiat în anul in curs 
— relevă agenția T.A.S.S. Mihail 
Gorbaciov — subliniază agenția ci
tată — a propus declararea, incepind 
do la l noiembrie a.c., a unui mo-, 
ratoriu asupra tuturor lucrărilor le
gate <Ve producția. experimentarea și 
desfășurarea rachetelor respective;

Aratîna că’ ih cursul iconvbrbirllor 
un loc central l-a ocupat problemă 
armamentelor strategice bfensive, 
pe care cele două țări o consideră 
ca fiind vitală pentru încetarea 
cursei înarmărilor nucleare, T.A.S.S. 
relevă că această problemă este 
strins legată de cea a neamplasării 
de atme in Cosmos. In acest sens, 
Mihail Gorbaciov a propus ca Sta
tele Unite să fie de acord să se 
consemneze intr-o formă juridică 
valabilă angajamentul de a nu . se 
folosi timp de 10 ani de dreptul de 
a se depărta de textul tratatului pri
vind apărarea antirachetă (A.B.M.) 
și să-l respecte cu strictețe. La rin
dul său, U.R.S.S. se . declară de 
acord să se stabilească limite pentru 
numărul focoaselor destinate unor 
tipuri diferite de armamente strate
gice ofensive, amplasate la sol. pe 
submarine și pe bombardiere, apar- 
ținind Uniunii Sovietice,și S.U.A.

țările africane au cerut întrunirea Consiliului 
de Securitate al O.N.U.

pentru a analiza si
NAȚIUNILE UNITE 24 (Ager

pres). — Grupul țărilor africane la 
O.N.U. a cerut întrunirea Consiliu
lui de Securitate, in cadrul proce
durii de urgență, pentru examinarea 
situației din Namibia. Reuniunea de 
urgentă a Consiliului de Securitate 
a fost cerută printr-o scrisoare a 
grupului țărilor africane. ' adresată 
președintelui în exercițiu al consi
liului, M. Bucci (Italia).

HARARE 24 (Agerpres). — Pre
ședintele Zambiei, Kenneth Kaunda, 
aflat în vizită la Harare, a anunțat 
că in curind se va reuni cu condu
cătorii celorlalte state din „prima 
linie" pentru a-i informa asupra 
noilor propuneri referitoare la Na
mibia prezentate de președintele 
Ronald Reagan.

Conferința generală a UNESCO
PARIS 24 (Agerpres). — La Paris 

au continuat lucrările celei de-a 24-a 
sesiuni a Conferinței generale a Or
ganizației Națiunilor Unite pentru 
Educație, Știință și Cultură 
UNESCO.

Luînd cuvîntul cu acest prilej, 
șeful delegației Republicii Nicaragua 
a subliniat necesitatea promovării 
păcii în lume, denunțind. în context, 
agresiunea constantă a S.U.A. Îm
potriva poporului nicaraguan. In 
perspectiva viitorului an al alfabeti
zării — a spus vorbitorul — Nica

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

nalelor raporturi de prietenie, în 
condițiile largilor posibilități ce le 
oferă dezvoltarea lor economică, 
România și Austria au promovat și 
promovează relații de colaborare pe 
multiple planuri — impulsionate în 
mod hotăritor de rodnicele convor
biri purtate de-a lungul anilor de 
președintele Nicolae Ceaușescu cu 
șefi de stat și de guvern ai Aus
triei. In spiritul convorbirilor și 
înțelegerilor convenite la nivel 
înalt, conlucrarea româno-austria- 
că a Înregistrat un curs ascendent. 
Există dorința și hotărirea comună 
de a se acționa in continuare pentru 
dezvoltarea și diversificarea aces
tor raporturi, a dialogului politic, 
pentru extinderea cooperării eco
nomice și a schimburilor comer
ciale, pe baze reciproc avantajoase, 
pe termen lung. In același timp, 
țările noastre conlucrează cu bune 
rezultate în sfera vieții internațio
nale, în vederea înfăptuirii impera
tivului primordial* al vremurilor 
noastre — înlăturarea pericolului 
nuclear din Europa și din întreaga 
lume, asigurarea condițiilor pentru 
dezvoltarea pașnică # tuturor na- 
țiunlloh..

Animat de sentimente de priete
nie față de poporul austriac, po
porul român își exprimă și cu 
acest prilej convingerea că relațiile 
dintre cele două țări vor înregistra 
in continuare o evoluție ascenden
tă, în folosul reciproc, al cauzei 
păcii, securității și ințelegerii in 
Europa și în întreaga lume.

. Pentru crearea unei atmosfere d 
încredere, Mihail Gorbaciov l-a a- 
nunțat pe secretarul de stat al S.U.A. 
că U.R.S.S. proclamă un moratoriu 
unilateral de un an asupra tuturor 
lucrărilor care se execută la stația 
radar de Ia Krasnoiarsk, așteptind 
din partea S.U.A. un pas similar in 
ce privește stația radar americană 
din Scoția.

Conducătorul sovietic a propus 
activizarea negocierilor de la Gene
va și la alte niveluri pentru punerea 
de acord, a pozițiilor părților in 
problema armamentelor strategice 
ofensive și cosmice, astfel incit lai 
preconizata întilnire din acest an cu 
președintele Reagan. paralel . cu 
semnarea tratatului referitor la ra
chetele cu rază medie și operativ- 
tactice, să se realizeze și o înțele
gere in pozițiile-cheie ale viitoare
lor acorduri referitoare la armamen
tele strategice ofensive și la Cosmos, 
care, la rindul lor, ar putea fi sem
nate în cursul vizitei de răspuns a 
președintelui Ronald Reagan in 
U.R.S.S.

Am speranța, a spus M. Gorbaciov, 
că o lună și jumătate este un ter 
men suficient pentru a pregăti tot 
în mod corespunzător. Sint gata sa 
merg în Statele Unite, dar deocam
dată sînt circumspect față de rezul
tatele posibile ale unei vizite, a 
spus el.

în cursul întrevederii au fost dis
cutate și alte probleme ale relațiilor 
internaționale, informează agenția
T.A.S.S.

nația din Namibia
în cadrul unei conferinț» de presă 

organizate la Harare, referitoare la 
recenta sa întrevedere cu șeful exe
cutivului american, președintele 
Kenneth Kaunda a condamnat, tot
odată, poziția primului-ministru al 
Marii Britanii. Margaret Thatcher, 
la* lucrările celei de-a 26-a reuniuni 
la' nivel înalt a Commonwealth-ului, 
de a respinge sancțiunile împotriva 
regimului de apartheid din Republi
ca Sud-Africană. în context, el a 
respins teoria oficială britanică că, 
în cazul impunerii de sancțiuni îm
potriva R.S.A., cei mai afectați da 
aceste măsuri ar fi negrii sud-afri- 
cani. „Aceasta este o ficțiune... Mii 
de sud-africani mor la ora actuală 
în R.S.A. ca urmare a opresiunii și 
apartheidului", a subliniat șeful sta
tului zambian.

ragua dorește să propună statelor 
membre ale UNESCO ca acesta 
să se transforme intr-o campanie 
mondială a alfabetizării, pentru 
pace, dreptate, suveranitate și auto
determinare.

în intervenția sa, reprezentantul Iu
goslaviei a subliniat că UNESCO 
trebuie să acționeze ferm pentru 
eradicarea unor grave anacronisme 
din societatea contemporană, cum ar 
fi rasismul, apartheidul, prejudecă
țile și intoleranța.

I

ȘEDINȚA SPECIALA. La Bru
xelles a avut loc simbătă o ședin
ță specială a Consiliului N.Ă.T.O., 
in cadrul căreia secretarul de stat 
al S.U.A., George Shultz, i-a infor
mat pe participanți despre rezulta
tele convorbirilor pe care le-a 

purtat la Moscova cu M. Gorba- 
ciov, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., și E. Șevardnadze, mi
nistrul afacerilor externe al 
U.R.S.S.

IORDANIA A ADRESAT O

SCRISOARE SECRETARULUI GE
NERAL AL O.N.U., Javier Perez 
de Cuellar. în care afirmă că prac
ticile și politica Israelului in teri
toriile arabe ocupate amenință pa
cea și securitatea in regiune. Docu
mentul cuprinde un raport deta
liat al operațiunilor de implantare 
de așezări Israeliene, de confiscări 
de pămint și de acțiuni represive 
împotriva populației de origine a- 
rabă.

PRIMIRE. Ramfz Alia, prim-se- 
cretar al C.C. al Partidului Muncii 
din Albania, președintele Prezi
diului Adunării Populare a R.P.S. 

Albania, l-a primit la Tirana pe 
Hans-Dietrich Genscher, ministrul 
de externe al R.F. Germania, a- 
flat intr-o vizită oficială în a- 
ceastă țară. A fost analizat stadiul 
actual al relațiilor bilaterale, ex- 
primîndu-se dorința dezvoltării lor,

SCRISOARE. Ministrul de ex
terne al Republicii Nicaragua, 
Miguel d’Escoto Brockmann, a 
adresat secretarului general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, 
o scrisoare prin care atrage aten- 
,ția că Statele Unite nu au aplicat 
decizia Curții Internaționale de 

Justiție de Ia Haga cu privire la 
sistarea activităților militare și 
paramilitare în și împotriva Ni- 
caraguei. Documentul menționat 
relevă că S.U.A. nu numai că au 
continuat să nu se supună deciziei 
celei mai Înalte instanțe judiciare 
din lume, dar și-au intensificat ac
tivitatea lor în interiorul și îm
potriva Nicaraguei.

EXPERIENȚA NUCLEARA. In 
pofida cererilor populației din re
giune, ca și ale opiniei publice in
ternaționale, de a se pune capăt 
experiențelor nucleare în Oceanul 

Pacific, Franța a efectuat In noap
tea de vineri spre simbătă cea 
mai puternică explozie nucleară 
subterană din ultimii doi ani. Ex
plozia a avut o putere de 50 kilo- 
tone și a fost cel de-al 88-lea test 
nuclear efectuat de Franța pe ato
lul Mururoa, incepind din anul 
1975.

PRIMARII ORAȘELOR HIRO
SHIMA ȘI NAGASAKI au trimis 
ambasadorului S.U.A. Ia Tokio te
legrame in care protestează împo
triva exploziei nucleare subterane 
americane efectuate vineri. In te

legrame se cere^ încetarea nein- 
tirziată a tuturor’testelor cu arma 
nucleară.

INAUGURARE. In municipalita
tea Cuvelai, din sudul Angolei, a 
fost inaugurată o localitate de re
ședință pentru foști membri ai 
grupării rebele interne, care s-au 
reintegrat societății. Cu acest pri
lej, oficialitățile angoleze au sub
liniat faptul că cei ce au rupt cu 
trecutul beneficiază astăzi de po
litica de clementă a guvernului de 
la Luanda.
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