Tovarășul Nicolae Ceaușescu,
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu,
va efectua o vizită oficială de prietenie în Egipt
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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu
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sub semnul voinței comune de a ampliiica colaborarea româoo-etiopiaaâ, ieri a început
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VIZITA OFICIALA OE PRIETENIE A PREȘEDINTELUI
R. P. 0. ETIOPIA. MENGISTU HAILE MARIAM
La invitația t o va r ă ș u I u 1
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, luni, 16 noiembrie, a sosit in
Capitală tovarășul Mengistu Haile
Mariam, secretar general al Comite
tului Central al Partidului Muncito
resc din Etiopia, președintele Re
publicii Populare Democrate Etiopia,
care efectuează o vizită oficială de
prietenie în țara noastră.
Noul dialog la nivel înalt româno- •
etiopian reprezintă un moment de
deosebită importanță în dezvoltarea
bunelor relații de prietenie șl co
laborare dintre țările și popoarele
noastre, constituind, totodată, un
aport de seamă la promovarea cauzei
păcii, a progresului și înțelegerii in
ternaționale.
Ceremonia sosirii înaltului oaspete
a avut Ioc pe aeroportul Otopeni, Îm
podobit sărbătorește. Pe frontispiciul
salonului oficial se aflau portretele
tovarășilor Nicolae Ceaușescu șl
Mengistu Haile Mariam încadrate de
drapelele de stat ale României și
Etiopiei. Pe mari panouri erau În
scrise urări de bun venit In țara
noastră, precum și pentru dezvoltarea
relațiilor de prietenie și cooperare
româno-etiopiene în interesul ambe
lor popoare, al cauzei păcii și co
laborării internaționale.
Aeronava specială cu care a călă
torit șeful statului etiopian a aterizat
la ora 12,45.

ȘEDINȚA CONSILIULUI DE STAT
consiliile populare și a adresat cel«
mai calde mulțumiri alegătorilor,
tuturor cetățenilor care și-au dat
votul candidaților Frontului Demo
crației și Unității Socialiste.
Totodată,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu a felicitat pe
deputății aleși în consiliile populare
și le-a urat succes în îndeplinirea în
cele mai bune condiții a mandatului
încredințat de alegători.
în temeiul articolului 94 din Legea
electorală a Republicii Socialiste
România, Consiliul de Stat a hotărît
ca rezultatele centralizate ale alege
rilor generale de deputați în consi
liile populare municipale, ale sec
toarelor municipiului București șl
sectorului agricol Ilfov, orășenești
și comunale să fie date publicității.

COMUNICATUL
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România cu privire
la rezultatul alegerilor generale de deputați in consiliile populare
municipale, ale sectoarelor municipiului București și sectorului
agricol Ilfov, orășenești și comunale

începerea convorbirilor oficiale
Muncitoresc din Etiopia ; miniștri,
consilieri și experți.
Participă, de asemenea, ambasado
rul României la Addis Abeba și am
basadorul Etiopiei în țara noastră.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a sa

lutat cu căldură noua vizită în țara
noastră a conducătorului partidului
și statului etiopian, exprimînd con
vingerea că aceasta va contribui la
extinderea raporturilor de prietenie
șl colaborare dintre România și Etio

pia, corespunzător aspirațiilor de
progres și dezvoltare liberă șl inde
pendentă ale popoarelor noastre.
Tovarășul Mengistu Haile Mariam
(Continuare în pag. a IlI-a)
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IN onoarea tovarășului mengistu haile mariăm

Consiliul de Stat al Republicii So
cialiste România. în temeiul art. 94
din Legea electorală, comunică :
La 15 noiembrie 1987 au avut loc
alegeri generale pentru 55 consilii
populare municipale. 6 consilii popu

• Toastul tovarășului Nicolae Ceaușescu
• Toastul tovarășului Mengistu Haile Mariam
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au votat în circumscripția electorală „23 August"

lare ale sectoarelor municipiului
București și Consiliul popular al sec
torului agricol Ilfov, 181 consilii
populare orășenești si 2 705 consilii
populare comunale.
Pe baza datelor centralizate de co
II

ăl
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Voturi
exprimata

■a
Consiliul popular

Consiliile populare municipaie
Consiliile populare ale
sectoarelor municipiului
București
Consiliul popular al seetorului agricoi Ilfov
Consiliile populare orAșenești
Consiliile
munaie

Intimpinați de cetățenii Capitalei
cu calde sentimente, cu nețărmu
rită dragoste, tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, președintele Frontu
lui Democrației și Unității So
cialiste,
și
tovarășa
ELENA
CEAUȘESCU au votat, duminică
dimineața, la secția nr. 1, din cir
cumscripția electorală „23 August
*.

Așa cum s-a menționat în pre
sa de ieri, zeci de mii de oameni ai
muncii bucureșteni au făcut tovară
șului Nicolae Ceaușescu, tovarășei
Elena Ceaușescu o primire entuzias
tă, oglindind grăitor prețuirea pe
care întregul nostru popor o nu
trește față de secretarul general al
partidului, președintele Republicii,
pentru istoricele realizări obținute
în toate domeniile de activitate In
perioada inaugurată de Congresul al
IX-lea al Partidului Comunist Ro
mân. Cei prezențl aplaudau cu pu
tere, aclamau cu înflăcărare pentru
partid și secretarul său general, pen
tru patria socialistă, pentru harni
cul și talentatul nostru popor con
structor al socialismului și comunis
mului.
Reîntîlnirea tovarășului
Nicolae Ceaușescu, In ambianța pri
lejuită de alegerile generale de deputați In consiliile populare, ce s-au
desfășurat In această perioadă, pre
mergătoare Conferinței Naționale a
partidului șl celei de-a 40-a ani
versări a proclamării Republicii, cu
alegătorii, a constituit un nou prilej
pentru reafirmarea adeziunii depline
a întregului nostru popor la politica
Internă și externă a partidului și sta

neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
președintele Republicii, că ele ex
primă în cel mai înalt grad adeziu
nea deplină a cetățenilor patriei la
politica internă și externă a parti
dului și statului, voința de neclintit
a întregii națiuni de a transpune
neabătut în viață hotărîrile istorice
ale Congresului al XlII-lea al parti
dului, Programul partidului de fău
rire a societății socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism.
în cadrul ședinței, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. președintele Re
publicii Socialiste România, a expri
mat, în numele conducerii partidu
lui, al Consiliului Național al Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste, satisfacția deplină pentru re
zultatele alegerilor de deputați în

Luni, 16 noiembrie 1987, a avut loc
ședința Consiliului de Stat, prezidată
de tovarășul Nicolae Ceaușescu,
președintele Republicii Socialiste
România.
Consiliul de Stat a examinat Ra
portul cu privire la rezultatul ale
gerilor generale de deputați în con
siliile populare municipale. ale
sectoarelor municipiului București și
sectorului agricol Ilfov, orășenești
și comunale.
Consiliul de Stat a apreciat că
alegerile de la 15 noiembrie, desfă
șurate într-o atmosferă de Înaltă
responsabilitate civică, de profundă
angajare revoluționară și patriotică,
reprezintă o puternică afirmare a
unității întregului popor în jurul
partidului, al secretarului său ge

(Continuare în pag. a IlI-a)
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In cadrul ședinței, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, apreciind că ale
gerile de la 15 noiembrie s-au des
fășurat în bune condiții, a adresat,
în numele Biroului Executiv al Con
siliului Național al F.D.U.S., calde
mulțumiri tuturor alegătorilor, pen
tru votul dat, pentru încrederea
acordată candidaților Frontului De
mocrației și Unității Socialiste șl a
cerut deputaților aleși să acționeze,
cu dăruire și spirit revoluționar,
pentru a-și îndeplini mandatul în
credințat, obligațiile față de cetă
țeni, pentru a asigura buna desfășu
rare a întregii activități economice
și sociale.

participarea masivă a cetățenilor
patriei la alegeri, voturile acordate
candidaților F.D.U.S. constituie o
puternică manifestare a democrației
noastre muncitorești-revoluționare,
a unității indestructibile a întregii
națiuni în jurul partidului, al secre
tarului său general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, a hotăririi nestră
mutate a poporului nostru de a în
făptui în mod exemplar mărețele
obiective stabilite de Congresul al
XlII-lea al partidului, planurile și
programele de înflorire continuă a
tuturor localităților țării, de dezvol
tare multilaterală a patriei, de ridi
care a ei pe noi culmi de progres
și civilizație.

Sub președinția tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, președintele Frontului Demo
crației și Unității Socialiste, a avut
loc, luni, ședința Biroului Executiv
al Consiliului Național al Frontului
Democrației și Unității Socialiste.
Biroul Executiv a analizat Raportul
cu privire la rezultatul alegerilor
generale de deputați în consiliile
populare municipale, ale sectoarelor
municipiului București și sectorului
agricol Ilfov, orășenești și comuna
le, care s-au desfășurat în ziua de
15 noiembrie 1987.
Biroul Executiv a subliniat că

Ceremonia sosirii
în Capitală

La Palatul Consiliului de Stat au
început, luni, convorbirile oficiale
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, și tovarășul
Mengistu Haile Mariam, secretar ge
neral al Comitetului Central al Par
tidului Muncitoresc din Etiopia, pre
ședintele Republicii Populare Demo
crate Etiopia.
La convorbiri participă :
Din partea română — tovarășii
Ion Dincă, membru al Comitetului
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,
prim viceprim-ministru al guvernu
lui ; Ion Stoian, membru supleant al
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., Silviu Curtlceanu, secretar al C.C. al P.C.R. ;
miniștri, consilieri și experți.
Din partea etiopiană — tovarășii
Yusuf Ahmed, vicepreședinte al
Consiliului de Stat; Ashagre Yigletu, secretar al C.C. al Partidului

doamnei Suzanne Mubarak, o vizită
oficială de prietenie în Egipt în ul
tima decadă a lunii noiembrie 1987.

Ceaușescu, va efectua, la Invitația
președintelui Republicii Arabe Egipt, Mohamed Hosni Mubarak, și a

populare

co-

Cifre
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,,
*

misiile electorale ale municipiilor,
sectoarelor municipiului București,
sectorului agricol Ilfov, orașelor ș!
comunelor, rezultatele alegerilor ds
deputați sint următoarele :

Voturi pentru
candidațli Fron
tului Democra
ției și Unității
Socialiste
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2 040 771

2 040 871

99,99

2 004 <74
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49 693

101 823

7 900 172

7 899 935

99,99

1 766 623

•8,31

133 312

1,69

în cele 57 584 circumscripții elec
torale pentru consiliile populare mu
nicipale. ale sectoarelor municipiului
București și sectorului agricol Ilfov,
orășenești și comunale, au fost de
puse de consiliile Frontului Demo
crației și Unității Socialiste 117 349
candidaturi, din care in 45 945 cir
cumscripții cîte două candidaturi si
în 6 910 circumscripții cite trei can

didaturi. Au fost aleși 57 581 deputati. din care 2 871 deputați în con
siliile populare municipale, 410 deputați în consiliile populare ale sec
toarelor municipiului București. 65
deputați In Consiliul popular al sec
torului agricol Ilfov, 4 545 deputați
in consiliile populare orășenești și
49 690 deputați în consiliile popu
lare comunale.

Au rămas vacante .3 circumscripții
electorale comunale. întrucît nici
unul din candidați! propuși nu a în
trunit cel puțin jumătate plus unu
din totalul voturilor . exprimate.
în circumscripțiile electorale ră
mase vacante vor avea loc noi ale
geri In termenul prevăzut în art. 81
din Legea electorală a Republicii
Socialiste România.
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Din întreaga țară, mărturii ale
|
satisfacției și aprobării rezultatelor
}
vizitei oficiale de prietenie
J
;
a tovarășului Nicolae Ceaușescu,
»
! împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu,;
tului, a voinței ferme de a transpu
ne neabătut în viață mărețele obiec
tive stabilite de Congresul al XlIIlea al partidului, a programelor pri
vind ridicarea patriei noastre pe noi
culmi de progres și civilizație.

Această entuziastă manifestare a
cetățenilor Capitalei s-a constituit
lntr-un vibrant omagiu adus de în
treaga națiune partidului, secretaru
lui său general pentru istorice
le realizări obținute in toate dome

niile de activitate, pentru străluci
ta sa activitate revoluționară, pusă,
cu abnegație și dăruire, In slujba
dezvoltării multilaterale a patriei,
afirmării tot mai puternice a Româ
niei socialiste pe arena mondială.

j

în R. S. F. Iugoslavia

|

I
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Din întreaga țară, mărturii ale satisfacției și aprobării rezultatelor
vizitei oficiale de prietenie a tovarășului Nicolae Ceaușescu,
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în R.S.F. Iugoslavia
TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
»

Cu cele mai alese sentimente de
adincă mîndrie patriotică, într-un
gînd șl o simțire cu întreaga națiu
ne, comuniștii, toți oamenii muncii
din Capitală vă exprimă, cu deose
bit respect, mult stimate și iubite
tovarășe Nicolae Ceaușescu, mult
•timată tovarășă Elena Ceaușescu,
deplina aprobare și profunda satis
facție față de rezultatele vizitei ofi
ciale de prietenie întreprinse în Re
publica Socialistă Federativă Iu
goslavia, care se constituie într-un
nou și semnificativ moment in evo
luția mereu ascendentă a raportu
rilor de prietenie și colaborare
fructuoasă statornicite între țările,
partidele și popoarele noastre, con
ferind dimensiuni tot mai ample
rodnicei conlucrări multilaterale româno-iugoslave — se arată în tele
grama COMITETULUI MUNICIPAL
BUCUREȘTI AL P.C.R. Puternic
mobilizați de dăruirea fără margini
cu care slujiți partidul, țara și po
porul, de minunatul exemplu revo
luționar pe care ni-1 oferiți prin
tot ceea ce întreprindeți spre binele
ți fericirea întregii națiuni, comu
niștii, toți oamenii muncii din Ca
pitală vă asigură, mult stimate șl
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,
că vor acționa cu toată hotărîrea
pentru înfăptuirea orientărilor și
indicațiilor de excepțională valoare
pe care ni le dați permanent în ve
derea Îndeplinirii în cele mal buna
condiții a sarcinilor economlco-sociale ce revin municipiului Bucu
rești.
In telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN ALBA AL P.C.R. se spu
ne : Comuniștii, toți oamenii muncii
de pe cuprinsul județului Alba au
urmărit cu profunde sentimente de
mîndrie patriotică, cu viu interes și
deplină aprobare, asemenea Întregii
noastre națiuni, desfășurarea vizitei
oficiale de prietenie pe care dum
neavoastră, mult iubite și stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu. ați efectuat-o, împreună cu mult stimata
tovarășă Elena Ceaușescu, in Repu
blica Socialistă Federativă Iugosla
via, vizită ce marchează un nou
moment in cronica tradiționalelor
relații de prietenie și colaborare
dintre cele două popoare vecine și
prietene. Ne angajăm și cu acest
prilej in fața dumneavoastră, mult
stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, că nu vom pre
cupeți nici un efort pentru a trans
pune in viață neabătut hotăririle
Congresului al XIII-Iea al Partidu
lui Comunist Român, astfel Incit să
lntîmpinăm Conferința Națională a
partidului șl a 40-a aniversare a Re
publicii cu noi și Însemnate succese
in toate domeniile de activitate.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN ARGEȘ AL P.C.R. se arată:
Uniți in gînduri șl sentimente cu în
tregul partid șl popor, comuniștii,
toți oamenii muncii din județul Ar
geș vă adresează, mult iubite și
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
la înapoierea din vizita oficială de
prietenie pe care ați efectuat-o, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu,
in Republica Socialistă Federativă
Iugoslavia, țară vecină și prietenă,
urarea fierbinte de bun sosit pe pămîntul scump al patriei și cele mai
vil mulțumiri pentru modul strălucit
în care ați dus la îndeplinire aceas
tă nouă solie de prietenie și colabo
rare dintre partidele, țările, popoa
rele noastre. Exprimînd și cu acest
prilej întreaga noastră adeziune
față de politica internă ți ex
ternă a partidului și statului,
profunda recunoștință pe care v-o
purtăm pentru contribuția la elabo
rarea și înfăptuirea acestei politici,
pentru modul strălucit în care con
duceți destinele partidului și poporu
lui, vă asigurăm, mult stimate și
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,
că vom acționa cu toată responsabi
litatea pentru îndeplinirea neabătută
a hotărîrilor Congresului al XIII-Iea
al partidului, a sarcinilor ce ne re
vin în acest an șl pe întregul cin
cinal.
în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN BRĂILA AL P.C.R. se evi
dențiază : Primirea deosebit de
călduroasă ce v-a fost rezervată, ma
nifestările de stimă și prețuire cu
care ați fost înconjurați pe tot
parcursul vizitei, convorbirile, înțele
gerile foarte fructuoase, documentele
de o deosebită importanță pentru
ambele țări pe care le-ați adoptat
reprezintă o nouă și elocventă do
vadă a prieteniei și înțelegerii de
pline, a respectului reciproc și hotărîrii dintre cele două țări și popoare
de a conlucra cu și mai mare vigoa
re pe multiple planuri pentru dez
voltarea tradiționalelor legături din
tre partidele, țările și popoarele
României șl Iugoslaviei. Acum, la
înapoierea pe pămîntul scump al pa
triei, vă rugăm respectuos să ne per
miteți ca. din adîncul inimilor, să vă
adresăm cele mai fierbinți urări de
multă sănătate, viață îndelungată și
fericire șl ne angajăm ca. urmînd
neabătut exemplul dumneavoastră
de dăruire și cutezanță revoluționa
ră. să lntîmpinăm Conferința Națio
nală a partidului și cea de-a 40-a
aniversare a proclamării Republicii
cu noi si Importante realizări.
In telegrama CONSILIULUI CEN
TRAL AL UNIUNII GENERALE A
SINDICATELOR se evidențiază :
Intr-un gînd și simțire cu întregul
popor. Consiliul Central al Uniunii
Generale a Sindicatelor din Româ
nia — în numele milioanelor de
membri ai sindicatelor din țara
noastră — vă exprimă, cu sentimen
te de profund respect, aleasă pre
țuire și adîncă satisfacție, deplina
aprobare și adeziune față de rezul
tatele bogate ale noii și strălucitei
solii de pace, prietenie și colabora
re pe care ați întreprins-o. împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu, în
Republica Socialistă Federativă Iu
goslavia, eveniment de memorabilă
însemnătate in cronica tradiționale
lor relații de prietenie și colaborare
dintre țările și popoarele noastre. în

climatul de puternică angajare re
voluționară pentru înfăptuirea orien
tărilor și indicațiilor de excepționa
lă însemnătate, pe care le-ați pus în
atenția oamenilor muncii, a între
gului popor la recenta plenară a
C.C. al P.C.R., Consiliul Central al
Uniunii Generale a Sindicatelor din
România vă încredințează că sindi
catele vor acționa cu toată fermita
tea pentru îndeplinirea lor exem
plară, spre a întîmpina, cu noi șl
remarcabile realizări, Conferința
Națională a partidului șl aniversarea
a 40 de ani de la proclamarea Re
publicii.
Urmărind cu deosebit Interes și
profundă mîndrie patriotică această
nouă și strălucită solie de prietenie
a României socialiste, moment cu
ample semnificații în bogata cronică
a raporturilor de strlnsă colaborare
româno-iugoslavă, vă adresăm dum
neavoastră, exponentul cel mal
autorizat al intereselor poporului
român. proeminentă personalita
te a contemporaneității, un fierbin
te și respectuos omagiu pentru
titanica activitate ce o desfășu
rat! în fruntea partidului șl statu
lui, pentru propășirea scumpei noas
tre patrii, pentru binele și fericirea
poporului, pentru făurirea unei lumi
mai bune și mai drepte, pentru pro
gresul întregii umanități — se spune
în telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN CĂLĂRAȘI AL P.C.R. Pu
ternic mobilizați de pilduitorul patos
revoluționar cu care dumneavoastră
militați și acționați pentru binele și
propășirea patriei noastre socialiste,
pentru puternica ei afirmare liberă
și demnă in viața internațională, co
muniștii, toți oamenii muncii din
județul Călărași vă încredințează,
mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, că, în strînsă uni
tate cu întreaga noastră națiune, vom
munci cu înalt spirit comunist, revo
luționar pentru a întîmpina Confe
rința Națională a partidului și ani
versarea a 40 de ani de Ia procla
marea Republicii cu noi și remar
cabile succese.
în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN COVASNA AL P.C.R. se
arată : Cu sentimente de profundă
mîndrie patriotică și deplină apro
bare. toți comuniștii și oamenii
muncii, români și maghiari, din ju
dețul Covasna, asemenea întregului
nostru popor, au urmărit impreslo-

rășa Elena Ceaușescu, ați întreprlns-o
în Republica Socialistă Federativă
Iugoslavia. Vă încredințăm. că, îm
preună cu întregul popor, strîns
unit în jurul partidului, al dum
neavoastră, mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, femeile României
socialiste nu vor precupeți nici un
efort, acționînd cu întreaga lor ener
gie pentru înfăptuirea orientărilor și
chemărilor dumneavoastră înflăcăra
te, Intîmpinînd Conferința Națională
a Partidului Comunist Român și a
40-a aniversare a Republicii cu noi
și remarcabile succese în toate do
meniile de activitate, a îndeplinirii
planului pe Întregul an 1987.
In telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN DÎMBOVIȚA AL P.C.R.
se arată ! însuflețiți de cele mai
fierbinți simțăminte de stimă și pre
țuire față de dumneavoastră, ilustru
conducător de partid și de stat;
genial ctitor al României modeme,
proeminentă personalitate a lumii
contemporane, ne exprimăm Imensa
satisfacție că și acest nou dialog la
nivel înalt dintre conducătorii de
partid și de stat a! României șl Iu
goslaviei a pus cu putere In eviden
tă trăinicia prieteniei dintre parti
dele și popoarele noastre, legăturile
strînse de colaborare dintre cele
două țări, constituind o nouă și
strălucită contribuție la consolida
rea climatului de bună vecinătate,
respect și înțelegere în Balcani,
Europa și întreaga lume. Reafirmindu-ne adeziunea deplină la prin
cipiile politicii partidului șl statu
lui nostru, pomovate cu consecvență
și clarviziune de dumneavoastră,
mult iubite șl stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, vă încredințăm
solemn că vom face totul, urmînd
îndemnurile și chemările dumnea
voastră însuflețitoare, pentru a în
făptui în mod exemplar sarcinile
ce revin județului din hotăririle
adoptate de Congresul al XIII-Iea,
pentru a întîmpina Conferința Na
țională a partidului cu noi șl im
portante realizări.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN DOLJ AL P.C.R se spune:
Laolaltă cu Întregul nostru popor,
comuniștii, toți oamenii muncii de
pe plaiurile mereu mai înfloritoare
ale Doljului au urmărit cu senti
mente de legitimă mindrie patrioti
că. cu profundă satisfacție si deose
bit interes vizita oficială de priete

»

mirație nemărginită ce le nutrim
față de dumneavoastră, mare și
iubite conducător, ingăduițl-ne să vă
adresăm recunoștința noastră fier
binte pentru tot ceea ce ați făcut și
faceți pentru țară, pentru poporul
român. Comuniștii, toți oamenii
muncii gălățeni, alături de întregul
nostru popor, exprimîndu-și adeziu
nea deplină la politica internă și in
ternațională a partidului și statului
nostru, se angajează cu fermitate
patriotică să dea viață, în mod exem
plar. sarcinilor și indicațiilor pe care
ni le-ați trasat cu prilejul vizitei
dumneavoastră de lucru efectuată în
județul Galați, să ne sporim efortu
rile pentru ca, prin faptele noastre
de muncă, să lntîmpinăm Conferința
Națională a partidului șl cea de-a
40-a aniversare « Republicii cu
realizări deosebite.
în telegrama CONSILIULUI DE
CONDUCERE AL MINISTERULUI
APĂRĂRII NAȚIONALE se arată :
Dînd glas dragostei nemărginite și
profundului devotament pe care vi
le poartă oștirea țării, Consiliul de
conducere al Ministerului Apărării
Naționale, în numele Întregului
personal din armată, tși exprimă de
plina satisfacție și recunoștință pen
tru rezultatele deosebit de fructuoase
ale vizitei oficiale de prietenie pe
care ați întreprins-o, împreună cu
tovarășa Elena Ceaușescu,.' în R.S.F.
Iugoslavia și vă urează din inimă
„Bun venit" din noua solie de pace,
prietenie și colaborare internațio
nală. Vă încredințăm și cu acest pri
lej, mult stimate tovarășe comandant
suprem, că oștirea țării este hotărîtă
să depună toate eforturile pentru a
întîmpina marile evenimente politice
— Conferința Națională a partidului
și cea de-a 40-a aniversare a procla
mării Republicii — cu noi și însem
nate succese în toate domeniile de
activitate, în Îndeplinirea nobilei mi
siuni de apărare cu fermitate revo
luționară a grandioaselor înfăptuiri
ale acestui timp fără egal, a indepen
denței, suveranității și lptegrității te
ritoriale ale scumpei noastre patrii
— Republica Socialistă România.
Cu profundă mindrie patriotică,
!ntr-o deplină unitate cu Întreaga
națiune, comuniștii, toți oamenii
muncii din județul Giurgiu au urmă
rit cu cel mai viu interes vizita ofi
cială de prietenie pe care dumnea
voastră, cel mai iubit fiu al poporu

mare Însemnătate In bogata tradiție
a întîlnirilor dintre conducătorii de
partid și de stat ai țărilor noastre
vecine și prietene, ca o nouă și me
morabilă pagină în cronica relațiilor
româno-iugoslave — se spune în te
legrama COMITETULUI JUDEȚEAN
IAȘI AL P.C.R. și .CONSILIULUI
POPULAR JUDEȚEAN. In cinstea
Conferinței Naționale a partidului și
in intimpinarea celei de-a 40-a ani
versări a proclamării Republici}, ne
angajăm solemn, mult iubite și stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu. să ac
ționăm cu înalt spirit revoluționar,
să muncim pentru a ne îndeplini
exemplar sarcinile ce ne revin în
toate sectoarele de activitate și crea
ție, aducîndu-ne astfel contribuția la
transpunerea în viață a politicii in
terne și internaționale a partidului și
statului.
în telegrama CONSILIULUI DE
CONDUCERE AL MINISTERULUI
DE INTERNE se spune : Comuniștii,
întregul personal al Ministerului de
Interne, într-un gînd și o simțire cu
întregul nostru popor, au urmărit cu
vie satisfacție și legitimă mîndrie
patriotică vizita oficială pe care dum
neavoastră, împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu, ați efectuat-o în
Republica Socialistă Federativă Iugo
slavia, vizită ce se înscrie ca un nou
și semnificativ moment de cea mai
mare însemnătate în dezvoltarea
ascendentă a tradiționalelor relații
de prietenie șl colaborare fructuoasă
româno-iugoslave. în spiritul înalte
lor cerințe și exigențe formulate în
documentele de partid. însuflețiți de
luminosul dumneavoastră exemplu de
abnegație și înaltă clarviziune poli
tică, vă asigurăm, mult stimate și
iubite tovarășe comandant suprem, că
vom depune toate eforturile. întreaga
noastră energie și capacitate pentru
a Întîmpina Conferința Națională a
partidului și a 40-a aniversare a Re
publicii cu noi și însemnate reali
zări în activitatea de transpunere în
viață a tezelor, ideilor și orientărilor
cuprinse în monumentala -dumnea
voastră operă social-politică. a pre
țioaselor indicații șl ordine ce ni Ie
dați, aducindu-ne, în acest fel. ală
turi de întregul popor, o contribuție
tot mal însemnată la apărarea valo
rilor fundamentale ale societății
noastre socialiste.
Vibrantele manifestări de simpatie,
de exprimare a sentimentelor de prie

respect șl nemărginită recunoștință
pentru tot ceea ce faceți spre ridi
carea continuă a României socialiste
pe cele mai luminoase ctilmi de pro
gres și civilizație, pentru înfăp
tuirea neabătută a politicii interne
și externe a partidului și statului,
politică al cărei strălucit arhitect
sinteti, pentru inestimabila dumnea
voastră contribuție, ca personalitate
proeminentă a lumii contemporane,
marele erou al păcii, la făurirea
unei lumi mai bune și mai drepte pe
planeta noastră. Un respeotuos oma
giu aducem mult stimatei tovarășe
Elena Ceaușescu pentru neobosita
activitate ce o desfășoară ca militant
comunist, savant de largă recunoaș
tere internațională, luptător activ
pentru triumful nobilelor idealuri
ale umanității pe toate meridianele
globului. Vă încredințăm, mult iubite
si stimate tovarășe secretar general,
că toți cei care trăiesc si muncesc
în orașele si satele județului Olt.
puternic mobilizați de valoroasele
indicații si Îndrumări pe care ni
le-ați dat cu prilejul numeroaselor
vizite efectuate în județ, de direc
țiile si orientările trasate la ședin
țele Comitetului Politic Executiv si
la recenta plenară a C.C. al P.C.R.,
eint hotărîti să nu precupețească
nimic pentru îndeplinirea exemplară
a sarcinilor de plan pe acest an și țJe
întregul cincinal actual.
Comuniștii, toți oamenii muncii și
locuitorii județului Prahova, ase
menea Întregului nostru popor, au
urmărit cu vie satisfacție și înaltă
mindrie patriotică noua solie de
pace, prietenie și colaborare între
popoare pe care ați întreprins-o
dumneavoastră, mult stimate și
Iubite tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu, cel mal Iubit fiu
al poporului român, ctitorul Româ
niei socialiste moderne, luptător
neobosit pentru Întărirea Indepen
denței și suveranității naționale,
personalitate proeminentă a vie
ții politice contemporane, împre
ună cu mult stimata tovarășă Elena
Ceaușescu, în Republica Socialistă
Federativă Iugoslavia, se eviden
țiază in telegrama COMITETULUI
JUDEȚEAN PRAHOVA AL P.C.R. șl
CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN. Neobosita dumneavoastră ac
tivitate, minunatul exemplu de mun
că pe care ni-1 oferiți ne mobilizează
și mal puternic în activitatea noastră
de zi cu zl, determinîndu-ne să am1■' ' .
“

• Elocventă ilustrare a relațiilor prietenești româno-iugoslave, a consecvenței politicii
partidului și statului nostru de extindere permanentă a conlucrării cu toate statele socialiste

• înaltă apreciere a activității neobosite desfășurate de secretarul general al partidului,
președintele Republicii, pentru promovarea
Europa și in întreaga lume

• Fermă angajare a
nomico-socială a patriei
nanta solie a păcii și înțelegerii pe
care ați purtat-o, împreună cu mult
stimata tovarășă Elena Ceaușescu,
în cadrul vizitei oficiale de prietenie
In R.S.F. Iugoslavia, moment ale
cărui semnificații majore se înscriu
In ampla cronică a tradiționalelor
relații de prietenie dintre țările șl
popoarele noastre.
Permiteți-ne,
mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, să vă Încredin
țăm, și cu această ocazie, de senti
mentele noastre de adîncă admira
ție, nețărmurită gratitudine și
nesfîrșită dragoste pentru tot ce ați
făcut și faceți spre binele și feri
cirea poporului român, pentru înăl
țarea patriei pe cele mai înalte
culmi de civilizație, reînnolndu-ne
angajamentul solemn de a nu pre
cupeți nici un efort în vederea în
făptuirii mărețelor obiective stabilite
de Congresul al XIII-Iea al parti
dului.
Urmărind cu viu interes șl profun
dă satisfacție vizita în Republica
Socialistă Federativă Iugoslavia, noul
dialog la nivel înalt, oamenii mun
cii clujeni își manifestă totala lor
adeziune față de conținutul convor
birilor purtate și al înțelegerilor con
venite, în care văd o nouă expresie
de trainică prietenie, dorința comu
nă de adîncire pe mai departe a
colaborării și conlucrării pe multi
ple planuri dintre partidele, țările șl
popoarele noastre în interesul reci
proc al cauzei generale a socialismu
lui și păcii, al înțelegerii șl coope
rării In Balcani și în întreaga lume
— se evidențiază în telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN CLUJ AL
P.C.R. Vă încredințăm, mult iubite șl
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
de hotărîrea tuturor locuitorilor ju
dețului de a vă urma neabătut în tot
ceea ce gîndiți și întreprindeți, de a
munci cu pasiune și răspundere co
munistă pentru Înfăptuirea exempla
ră a hotărîrilor istoricului Congres
al XIII-Iea al partidului șl de anga
jamentul nostru de a depune toate
eforturile și energia pentru a întîm
pina cu realizări deosebite Confe
rința Națională a partidului și ani
versarea a patru decenii de la pro
clamarea Republicii.

în telegrama CONSILIULUI NA?TONAL AL FEMEILOR se arată s
mpreună cu întregul nostru popor,
femeile de la orașe și sate. însufle
țite de sentimente de cea mai
înaltă prețuire șl profund respect ce
vi le poartă dumneavoastră. Ilustru
conducător și ctitor al României mo
derne, proeminentă personalitate a
lumii contemporane, luptător neobo
sit pentru îndeplinirea celor mal
nobile idealuri ale umanității, erou
al păcii, lși exprimă deplina aprobare
șl deosebita satisfacție pentru rezul
tatele rodnice ale vizitei oficiale de
prietenie pe care, Împreună cu tova

idealurilor păcii, securității și înțelegerii in Balcani,

oamenilor muncii de a

nie pe care dumneavoastră, mult
iubite conducător de partid și de
stat, ați întreprins-o. împreună cu
tovarășa Elena Ceaușescu. în tara
vecină și prietenă — Republica So
cialistă Federativă Iugoslavia. în
numele celor aproape 105 000 de co
muniști doljeni, al tuturor oamenilor
muncii din județul nostru — stră
veche vatră de istorie și civilizație
aflată în evul incandescent al împli
nirilor fără precedent. în epoca de
glorie și măreție fără egal inaugu
rată de Congresul al IX-lea al
partidului — vă asigurăm și cu acest
prilej, mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, că, urmînd stră
lucitul dumneavoastră exemplu de
patriot înflăcărat și revoluționar
clarvăzător, vom acționa cu toate
forțele pentru aplicarea în viată a
prețioaselor indicații pe care ni le
dați permanent. în vederea înche
ierii cu rezultate tot mai bune a
anului 1987.

în telegrama adresată de BIROUL
EXECUTIV AL COMITETULUI NA
ȚIONAL PENTRU ȘTIINȚA ȘI
TEHNOLOGIE se spune : La întoar
cerea din vizita oficială de prietenie
efectuată, împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu, în Republica Socia
listă Federativă Iugoslavia, îngădulți-ne să dăm expresie sentimente
lor de fierbinte prețuire, dragoste șl
recunoștință pe care, alături de în
tregul popor, vi le consacră toți cei
ce muncesc pe tărîmul cercetării
științifice, dezvoltării tehnologice și
introducerii progresului tehnic în
patria noastră, pentru neobosita acti
vitate pe care o dedicați promovării
pe plan internațional a principiilor
ce călăuzesc politica Partidului Co
munist Român, a României socialiste.
Vom face totul spre a îndeplini
exemplar sarcinile ce ne revin în lu
mina indicațiilor pe care le-ați dat
la plenara din octombrie a Comite
tului Central al partidului. Sub con
ducerea tovarășei academician doctor
inginer Elena Ceaușescu, președintele
Consiliului Național al Științei și învățămîntului, prin noi și însemnate
realizări ale cercetării științifice și
tehnologice în folosul țării, vom aduce omagiul nostru marelui forum
al comuniștilor — Conferința Națio
nală a partidului, precum și celei
de-a 40-a aniversări a Republicii.

Comuniștii, toți oamenii muncii
din județul Galați, asemenea între
gului nostru popor, au urmărit cu
viu interes, profundă satisfacție și
mîndrie patriotică desfășurarea vizi
tei oficiale întreprinse. împreună cu
tovarășa Elena Ceaușescu, în Repu
blica Socialistă Federativă Iugosla
via, țară vecină și prietenă, de care
ne leagă vechi tradiții de prietenie
și colaborare — se arată In telegra
ma
COMITETULUI JUDEȚEAN
GALAȚI AL P.C.R. Dînd glas senti
mentelor de dragoste, stimă și ad

înfăptui programele de

lui român, erou între eroii neamu
lui, ilustră personalitate a lumii con
temporane, ați efectuat-o, împreună
cu tovarășa Elena Ceaușescu in Re
publica Socialistă Federativă Iu
goslavia — se evidențiază în telegra
ma COMITETULUI JUDEȚEAN
GIURGIU AL P.C.R. Acest eveni
ment a pus cu pregnanță în lumină
trăinicia și caracterul rodnic al re
lațiilor de strinsă prietenie și cola
borare dintre partidele, țările și po
poarele noastre, voința comună de a
conferi dimensiuni tot mai largi con
lucrării româno-iugoslave. Vă încre
dințăm, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, de ho
tărîrea noastră nestrămutată de a
vă urma în tot ceea ce gîndiți și
întreprindeți, de a munci tu pasiu
ne și răspundere comunistă pentru a
da viață istoricelor hotărîri ale Con
gresului al XIII-Iea,
obiectivelor
ce vor fi stabilite de Conferința Na
țională a partidului, pentru pro
gresul multilateral și Înflorirea con
tinuă a României socialiste.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN HUNEDOARA AL P.C.R.
se arată s într-un gînd și o simțire
cu Întreaga națiune, comuniștii, toți
oamenii muncii din străvechiul
și înfloritorul județ Hunedoara
vă exprimă, cu profund respect,
mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu. mult stimată
tovarășă Elena Ceaușescu. deplina
satisfacție și unanima aprobare fată
de rezultatele vizitei oficiale de pri
etenie Întreprinse în R.S.F. Iugosla
via, care se constituie într-un nou si
semnificativ moment în evoluția
mereu ascendentă a tradiționalelor
relații de prietenie si . colaborare
fructuoasă statornicite Intre cele
două țări și popoare. Angajîndu-ne
solemn să vă urmăm neabătut în tot
ce gîndiți și întreprindeți pentru
binele țării șl al poporului, comu
niștii, toți oamenii muncii hunedorenl ne exprimăm și cu acest prilej
hotărîrea fermă ca, strîns uniți în
jurul partidului, al dumneavoastră,
să nu precupețim nici un efort pen
tru înfăptuirea exemplară a hotărî
rilor Congresului al XIII-Iea al
P.C.R., intîmpinînd Conferința Na
țională a partidului si aniversarea a
40 de ani de la proclamarea Repu
blicii cu noi și importante realizări
în toate domeniile muncii și creației.

Cu cele mal alese sentimente de
profundă satisfacție șl vibrantă mîn
drie patriotică, comuniștii, toți oa
menii muncii de pe meleagurile ie
șene au urmărit vizita oficială de
prietenie pe care ați efectuat-o,
mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, împreună cu
mult
stimata
tovarășă
Elena
Ceaușescu, în Republica Socialistă
Federativă Iugoslavia, vizită ce se
înscrie ca un moment de cea mai

tenie șl considerație față de Româ
nia. a înaltei prețuiri de care dum
neavoastră, mult stimate și iubite
tovarășe Nicolae Ceaușescu, și mult
stimata tovarășă Elena Ceaușescu vă
bucurați pretutindeni în lume pen
tru consecvența și fermitatea cu care
acționați în numele celor mai nobile
idealuri ale umanității, au făcut ca
și noi, mehedințenii, să trăim cu
legitimă mindrie fiecare moment al
vizitei, al fructuoaselor convorbiri și
entuziastei primiri ce v-a fost
rezervată — se spune în telegra
ma COMITETULUI JUDEȚEAN MEMEDINȚI AL P.C.R. și CONSILIU
LUI POPULAR JUDEȚEAN. încre
zători în viitorul luminos, comunist
al poporului nostru, ne angajăm în
fața partidului, a dumneavoastră,
mult Iubite și stimate tovarășa
Nicolae Ceaușescu, că vă vom urma
neabătut strălucitul exemplu de dă
ruire pentru fericirea, prosperitatea,
libertatea șl independența națiunii
noastre socialiste și ne vom amplifica
toate energiile pentru a da viață mă
rețului și mobilizatorului program
strălucit jalonat de Congresul al
XIII-Iea al partidului.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN MUREȘ AL P.C.R. șl
CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN se spune : Manifestările prie
tenești, bucuria și satisfacția cu care
ați fost întîmpinați de membrii con
ducerii de partid și de stat, de oa
menii muncii iugoslavi se constituie
și cu acest prilej într-o strălucită
apreciere a contribuției de excepție
pe care dumneavoastră, mult Iubite
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
o aduceți Ia soluționarea in consens
cu cerințele progresului social a ma
rilor probleme ale lumii contempo
rane. Rezultatele rodnice obținute in
timpul convorbirilor oficiale, la ni
vel înalt, au conferit dimensiuni noi
relațiilor frățești dintre poporul ro
mân și popoarele iugoslave, dintre
Partidul Comunist Român și Uniunea
Comuniștilor din Iugoslavia. însufle
țiți de exemplul luminos al vieții și
activității dumneavoastră, de indica
țiile și orientările pe care ni le dați
zi de zi, vă asigurăm, mult iubite si
stimate tovarășe secretar general, că
vom munci cu întreaga noastră ener
gie creatoare pentru îndeplinirea is
toricelor hotărirl ale celui de-al
XIII-Iea Congres al partidului, pen
tru a întîmpina Conferința Naționa
lă a partidului și cea de-a 40-a ani
versare a Republicii cu noi și im
portante fapte de muncă.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN OLT AL P.C.R se arată t
Vă exprimăm și eu acest prilej, mult
iubite ei stimate tovarășe secretar
general, cele mai alese sentimente
de fierbinte dragoste, de profund

dezvoltare

eco-

pliflcăm hotărîrea de a înfăptui
exemplar obiectivele ce ne revin în
acest an și întregul cincinal din is
toricele hotărirl ale Congresului al
XIII-Iea. pentru a Întîmpina Confe
rința Națională a partidului și cea
de-a 40-a aniversare a proclamării
Republicii cu tot mai mari succese.
în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN SATU MARE AL P.C.R
se spune : Dialogul la cel mai înalt
nivel purtat cu conducătorii de
partid șl de stat ai țării prietene,
înțelegerile convenite, întregul pro
gram al vizitei au pus cu pregnantă
în lumină preocuparea ardentă,
neobosită și statornică, aportul dum
neavoastră strălucit la ridicarea pe
o nouă treaptă, superioară, a cola
borării multilaterale dintre cele două
țări, in interesul reciproc, al cauzei
generale a socialismului. pentru
transformarea Balcanilor într-o zonă
a păcii, stabilității și cooperării. Purtind cu vibrantă însuflețire în Inimi
și conștiințe exemplul dumneavoas
tră înflăcărat de abnegație și dăruire
revoluționară cu care vă consacrati
zi de zi cauzei socialismului și pro
gresului. fericirii poporului, al cărui
strălucit fiu sinteti. vă încredințăm,
mult iubita și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, glorios erou al
păcii, genial arhitect al politicii in
terne și externe a partidului și sta
tului nostru, că nu ne vom precupeți
energiile și ne vom pune întreaga
noastră capacitate creatoare în în
făptuirea exemplară a sarcinilor ce
ne revin pe acest an și pe întregul
cincinal. întimpinind astfel cu noi si
importante realizări Conferința Na
țională a partidului și a 40-a ani
versare a proclamării Republicii.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN SIBIU AL P.C.R. se arată:
Comuniștii, toți oamenii muncii din
județul Sibiu au urmărit cu profun
dă mindrie si satisfacție patriotică
noua solie de pace și cooperare pe
care ati purtat-o cu atitâ strălucire,
în aceste zile. în cadrul vizitei de
prietenie pe care ati efectuat-o.
împreună
cu
tovarășa
Elena
Ceaușescu, In Republica Socialistă
Federativă Iugoslavia, moment ce se
înscrie ca un nou eveniment de re
ferință în istoria tradiționalelor le
gături de prietenie între partidele,
țările și popoarele noastre. Animați
de sentimente de aleasă admirație,
nețărmurită dragoste si adîncă re
cunoștință pentru tot ceea ce faceți
spre binele și fericirea poporului ro
mân. vă încredințăm șl cu acest pri
lej, mult iubite si stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, de voința noas
tră fermă de a urma permanent, cu
fierbinte devotament. Înaltul dum
neavoastră exemplu de muncă,
abnegație și dăruire revoluționară,
«pre gloria României socialiste,
adresîndu-vă. din adîncul Inimilor.

cele mal bune urări de sănătate șl
fericire. în deplină putere de muncă,
spre a ne conduce cu aceeași stră
lucire pe drumul luminos al înfăp
tuirii societății socialiste multilateral
dezvoltate pe pămîntul scump al pa
triei noastre.
în telegrama COMITETULUI CEN
TRAL AL UNIUNII TINERETULUI
COMUNIST se arată : Tînăra gene
rație a patriei, asemenea întregii
noastre națiuni, își exprimă cu
profund respect și legitimă mindrie
patriotică deplina satisfacție și aprobare pentru remarcabilele rezul
tate ale vizitei oficiale de prietenie
pe care dumneavoastră, mult stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu,
ati efectuat-o in Republica Socialis
tă Federativă Iugoslavia, moment de
cea mai mare însemnătate în dez
voltarea raporturilor de strînsă prie
tenie și colaborare rodnică dintre
cele două țări, partide și popoare,
în interesul reciproc, al cauzei ge
nerale a socialismului și păcii, al
înțelegerii și cooperării în Balcani,
în Europa și în întreaga lume. In
aceste momente de înaltă eferves
centă politică și puternică angajare
patriotică, în numele tinerel gene
rații a țării, crescută și formată în
anii de glorie ai Epocii de aur des
chise in istoria națională de cel
de-al IX-lea Congres al partidului,
vă încredințăm solemn, mult iubite și
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
că. urmînd neabătut minunatul
dumneavoastră exemplu de muncă
și viață comunistă, revoluționară,
nu vom precupeți nici un efort pen
tru a duce la îndeplinire Istoricele
hotărîri ale Congresului al XIII-Iea
al P.C.R.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN TIMIȘ AL P.C.R se spune:
într-o vibrantă unitate de cuget și
simțire cu întreaga națiune, cu inimi
le pline de neasemuită mîndrie pa
triotică, însuflețiți de alesele senti
mente ale dragostei și nemărgi
nitei recunoștințe față de dum
neavoastră, mult stimate tovarășa
Nicolae Ceaușescu, cel mal iubit fiu
al României socialiste, comuniștii,
toți oamenii muncii din județul
Timiș își exprimă deplina lor satis
facție față de rezultatele strălucite
ale vizitei oficiale de prietenie pe
care ați întreprlns-o, împreună
cu mult stimata tovarășă Elena
CeauȘescu, în Republica Socialistă
Federativă Iugoslavia, eveniment re
marcabil, cu largi rezonanțe în
viață politică internațional^,, Tră
ind puternic sentimentul recunoș
tinței nemărginite pentru tot ceea ce
faceți spre binele și bunăstarea po
porului român, pentru asigurarea pă
cii pe întreaga planetă, vă rugăm să
ne permiteți, mult iubite și stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu. să vă
' adresăm, In numele tuturor locuito
rilor județului Timiș, cea mai caldă
urare de multă sănătate și fericire,
fierbintea noastră dorință de a vă
bucura de o nesecată putere de mun
că și creație, fiindu-ne pe mal de
parte călăuză sigură și dreaptă spre
noi și mărețe izbînzl, spre gloria
partidului, spre slava poporului
român.
în telegrama CONSILIULUI DE
CONDUCERE AL MINISTERULUI
AFACERILOR EXTERNE se evi
dențiază : însuflețiți de sentimen
tele de fierbinte dragoste și pre
țuire ce le nutresc față de dum
neavoastră, comuniștii, toți oa
menii muncii din Ministerul Afa
cerilor Externe au urmărit cu le
gitimă mîndrie patriotică noua vizită
oficială de prietenie pe care ați în
treprins-o, împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu, în Republica So
cialistă Federativă Iugoslavia. Aceas
tă strălucită misiune se înscrie în
ampla suită a contactelor tradițio
nale care au marcat, de fiecare dată,
momente de cea mai mare însemnă
tate în dezvoltarea și întărirea con
tinuă a colaborării fructuoase, multi
laterale, dintre partidele, țările și
popoarele noastre.
Afirmîndu-ne adeziunea deplină
la politica internă și externă a
partidului și statului nostru, noi,
comuniștii, toți oamenii muncii din
Ministerul Afacerilor Externe vă
încredințăm, mult iubite și stima
te tovarășe secretar general al
partidului, că, urmînd însuflețitorul
dumneavoastră exemplu, vom milita
cu toată energia pentru a întîmpina
Conferința Națională a partidului și
cea de-a 40-a aniversare a procla
mării Republicii cu noi realizări
în înfăptuirea obiectivelor politicii
partidului și statului nostru, pentru
ridicarea scumpei noastre patrii pe
noi culmi de civilizație și progres.
în telegrama CONSILIULUI DE
CONDUCERE AL MINISTERULUI
COMERȚULUI EXTERIOR ȘI COO
PERĂRII ECONOMICE INTERNA
ȚIONALE se arată : Comuniștii,
toți oamenii muncii din Ministe
rul Comerțului Exterior și Coo
perării Economice Internaționale
își exprimă, alături de întregul
popor, profunda satisfacție față
de rezultatele rodnice ale vizitei
întreprinse de dumneavoastră, îm
preună cu mult stimata tovarășă
Elena Ceaușescu. în R.S.F. Iugosla
via. Acest nou dialog la nivel înalt,
care se înscrie în suita contactelor
tradiționale dintre conducătorii de
partid și de stat ai celor două țări,
constituie un moment de cea mai
mare importanță în dezvoltarea
prieteniei și colaborării dintre parti
dele, țările și popoarele noastre, o
contribuție dă seamă la cauza păcii,
înțelegerii și cooperării între na
țiuni. Vă asigurăm, mult iubite șl
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
că vom acționa cu fermitate pentru
transpunerea în viață a înțelegerilor
privind amplificarea colaborării eco
nomice româno-iugoslave, convenite
cu prilejul acestei noi solii de priete
nie și pace, că vom depune toate
eforturile pentru înfăptuirea exem
plară a hotărîrilor Congresului al
XIII-Iea al partidului, Intîmpinînd
cu noi șl importante realizări Con
ferința Națională a partidului și cea
de-a 40-a aniversare a Republicii.
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DINEU OFICIAL IHII DE I0VAU
ill ONOASEA lOVARASUlUI
MENGfSTU III»! MARIAM
1 NICOIAE CEAUSESCU
5
>
Tovarășul
Nicolae
Ceausescu,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, a oferit, luni, la
Palatul Consiliului de Stat, un dineu
oficial In onoarea tovarășului Men

gistu Haile Mariam, secretar gene
ral al Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc din Etiopia, pre
ședintele Republicii Populare Demo
crate Etiopia.
La dineu au participat membri și
membri supleanti al Comitetului

Politic Executiv al C.C. al P.C.R..
secretari ai Comitetului Central al
partidului, membri ai Consiliului de
Stat și ai guvernului, conducători ai
unor instituții centrale, organizații
de masă si obștești.

Au luat parte persoanele oficiale
care-1 însoțesc pe șeful statului
etiopian în vizita în tara noastră.
în timpul dineului, desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească,
tovarășul Nicolae Ceausescu și tova

rășul Mengistu Haile Mariam au
rostit toasturi, urmărite cu viu in
teres și subliniate cu aplauze.
Au fost intonate imnurile de stat
ale Republicii Populare Democrate
Etiopia și Republicii Socialiste
România.

Toastul tovarășului Nicolae Ceaușescu
Stimate tovarășe
Haile Mariam,

Mengistu

Secretar general al Comite
tului Central al Partidului
Muncitoresc din Etiopia,
Președinte
al
Republicii
Populare Democrate Etiopia,

Dragi tovarăși și prieteni,
Ne face o deosebită plăcere să
vă adresăm', și cu acest prilej, un
salut călduros și cele mai bune
urări de bun venit în țara noastră.
Noua vizită pe care o faceți în
România constituie o expresie a
bunelor relații dintre țările și po
poarele noastre, a dorinței comune
de a le conferi dimensiuni tot mai
largi. Vizitele reciproce și înțele
gerile convenite în cadrul întîlnirilor și convorbirilor purtate îm
preună, La București și Addis
Abeba, documentele semnate cu
aceste prilejuri au dat de fiecare
dată noi impulsuri colaborării și
conlucrării dintre țările și popoa
rele noastre. Sînt încredințat că
și în cursul actualei vizite, al con
vorbirilor pe care le-am început
astăzi, vom găsi noi căi și posibi
lități de a lărgi și mai mult cadrul
colaborării și cooperării reciproc
avantajoase româno-etiopiene.
Am salutat cu satisfacție procla
marea, cu puțin timp în urmă, a
Republicii Populare Democrate
Etiopia — eveniment de impor
tanță istorică în viața poporului
etiopian — și dorim să vă

adresăm, și în acest cadru, urările
noastre de succes deplin în dez
voltarea economico-socială Inde
pendentă a Etiopiei prietene.
Vizita dumneavoastră în Româ
nia are loc în anul în care între
gul nostru popor va sărbători îm
plinirea a patru decenii de la pro
clamarea Republicii. Veți avea pri
lejul să cunoașteți nemijlocit unele
din înfăptuirile istorice obținute în
acești 40 de ani, marile transfor
mări revoluționare petrecute în so
cietatea românească. Conferința
Națională a partidului — care va
avea loc peste cîteva săptămîni —
va stabili noi obiective și orientări
pentru ridicarea la un nivel și mai
înalt a- întregii activități de con
strucție socialistă din patria noas
tră.
România acordă o atenție deo
sebită vieții internaționale, parti
cipă activ la soluționarea con
structivă a marilor și complexelor
probleme ce confruntă lumea con
temporană, la lupta popoarelor
pentru pace și colaborare interna
țională.
Problema fundamentală a epocii
noastre este oprirea cursei înar
mărilor, trecerea la dezarmare, și
în primul rînd la dezarmarea nu
cleară, apărarea păcii și vieții pe
Pămînt.
România salută înțelegerea re
centă dintre Uniunea Sovietică și
Statele Unite ale Americii cu pri
vire la acordul pentru eliminarea
rachetelor cu rază medie și mai
mică de acțiune din Europa și din

Asia. Semnarea acestui acord con
stituie, fără îndoială, un eveni
ment de însemnătate istorică, un
prim pas spre realizarea de noi
înțelegeri pe calea eliminării to
tale a armelor nucleare din Euro
pa și din întreaga lume.
în același timp, țara noastră se
pronunță cu toată fermitatea pen
tru reducerea substanțială a tru
pelor și armamentelor convențio
nale, precum și a cheltuielilor
militare. Acțipninde. concret în
această direcție, România a trecut,
încă în 1986, la reducerea unilate
rală, cu 5 la sută, a armamentelor,
efectivelor și cheltuielilor militare.
O dată . cu măsurile pentru
dezarmare este necesar să fie spo
rite eforturile pentru soluționarea
pașnică, pe calea tratativelor, a
tuturor
problemelor
litigioase
dintre state. în mod deosebit, con
siderăm că trebuie intensificate
eforturile pentru reâlizarea unei
păci globale, trainice și juste, în
Orientul Mijlociu, pentru organi
zarea, în acest sens, a unei confe
rințe internaționale, sub egida
Organizației Națiunilor Unite, la
care să participe toate părțile in
teresate, inclusiv Organizația pen
tru Eliberarea Palestinei și Israe
lul, precum și membrii permanențl
ai Consiliului de Securitate.
Considerăm, de asemenea, că,
în spiritul rezoluției Organiza
ției Națiunilor Unite, trebuie
să se acționeze pentru a se pune
capăt războiului dintre Iran și Irak
și pentru a se trece la soluționarea
politică, prin tratative, a proble

melor dintre aceste două țări. Este
necesar să se treacă la retragerea
navelor militare străine din zona
Golfului, la oprirea oricăror ac
țiuni care ar putea duce la extin
derea conflictului din această re
giune.
Poporul român, România socia
listă și-au manifestat dintotdeauna
sprijinul și solidaritatea cu lupta
popoarelor din Africa pentru lichi
darea totală a colonialismului, con
solidarea independenței naționale
și dezvoltarea lor liberă pe calea
progresului economic și social.
Considerăm că un rol important
revine, în această privință, Orga
nizației Unității Africane, care
poate contribui într-o măsură în
semnată la dezvoltarea colaborării
și conlucrării între statele africa
ne, la unirea eforturilor lor pentru
soluționarea politică a problemelor
existente între unele dintre ele, la
afirmarea lor liberă și indepen
dentă.
Ne manifestăm întreaga solidari
tate cu lupta justă a poporului namibian, sub conducerea S.W.A.P.O.,
pentru dobîndirea independenței
naționale și condamnăm încercări
le Africii de Sud de a menține
ocuparea ilegală a Namibiei și
cerem cu toată hotărîrea să se
pună capăt acțiunilor agresive ale
aceștei țări împotriva statelor afri
*
cane
independente vecine.
România militează consecvent
pentru lichidarea subdezvoltării, a
marilor decalaje dintre țările să
race și bogate, — inclusiv pen
tru soluționarea echitabilă a pro

blemei datoriilor externe, care îm
povărează tot mai greu țările în
curs de dezvoltare. Considerăm
necesară, în acest scop, organiza
rea, în cadrul Organizației Națiu
nilor Unite, a unor negocieri globa
le între țările în curs de dezvol
tare și țările dezvoltate, care să
deschidă calea soluționării tuturor
problemelor, legate de lichidarea
subdezvoltării și instaurarea noii
ordini economice mondiale.
Soluționarea problemelor com
plexe ce confruntă epoca noastră
impune participarea, în condiții de
deplină egalitate, la viața interna
țională a tuturor statelor, fără
deosebire de mărime sau de orînduire socială, și în mod deosebit
a țărilor mici și mijlocii, a țărilor
în curs de dezvoltare și nealiniate,
care constituie marea majoritate a
statelor lumii și sînt nemijlocit in
teresate într-o politică de pace,
independență și colaborare.
Avind convingerea că vizita pe
care o faceți în România, înțele
gerile la care vom ajunge vor des
chide noi perspective colaborării
multilaterale dintre țările, parti
dele și popoarele noastre, doresc
să toastez :
— pentru prietenia și colabo
rarea dintre țările, partidele și po
poarele noastre ;
— în sănătatea tovarășului Men
gistu,
președintele
Republicii
Populare Democrate Etiopia ;
— în sănătatea dumneavoastră,
a tuturor ! (Aplauze).

Toastul tovarășului Mengistu Haile Mariam
Dragă tovarășe
Nicolae Ceaușescu,

Secretar general al Partidu
*
lui Comunist Român,

Președintele Republicii So
cialiste România,
Dragi tovarâși,
încă de la început, în numele
meu și al colegilor mei, aș dori
să-mi exprim recunoștința pentru
invitația amabilă care ni s-a făcut
de a vizita încă o dată România,
prietenă apropiată în lupta noastră.
Calda primire și ospitalitatea
tovărășească cu care am fost întîmpinați încă de la sosirea în fru
mosul oraș București sînt o clară
reflectare a îndelungatelor relații
de prietenie dintre popoarele fră
țești ale Etiopiei și României. Aș
dori să spun în special cit de
profund
mișcați
sîntem
de
afirmațiile președintelui
Nicolae Ceaușescu despre guvernul
și poporul Etiopiei și despre vic
toriile revoluției, care confirmă pe
deplin puternicele noastre legături
frățești.
Amintirea ospitalității cordiale
și tovărășești de care ne-am bucu
rat, eu și colegii mei, în 1978, cînd
am vizitat Republica Socialistă
România, este încă vie în memo
ria noastră.
Sînt pe deplin convins că actua
la vizită va întări și mai mult o
legătură deja profundă, ridicînd-o
la un nou nivel calitativ.
Acordul de cooperare între
Partidul Muncitoresc din Etiopia
și Partidul Comunist Român a
impulsionat în continuare relațiile
prietenești dintre guvernele și
popoarele Etiopiei și României,
relații care, după revoluția din
Etiopia, au fost puse pe o bază
fermă.

Sîntem recunoscători pentru aju
torul consecvent pe care România
și alte țări socialiste ni-1 acordă
în eforturile neobosite pe care
poporul muncitor din Etiopia le
depune pentru a făuri o nouă
orînduire. După convingerea noas
tră, Comisia economică mixtă în
ființată de cele două țări ale noas
tre va, contribui în continuare la
întărirea cooperării bilaterale.
Bogata experiență a României în
construcția socialistă, strategiile
pe care le-a elaborat, sarcinile pe
care le-a înfăptuit în efortul de
îmbunătățire a calității vieții pro
priului popor constituie un imbold
pentru țări care — ca și Republica
Populară Democrată Etiopia — au
pornit pe aceeași cale de dez
voltare.
Sub conducerea înțeleaptă a
președintelui Nicolae Ceaușescu,
Republica Socialistă România a
urmat consecvent o politică în fa
voarea menținerii păcii în lume,
înfăptuirii obiectivelor dezarmării
și întăririi înțelegerii reciproce în
tre popoare — politică ce constituie un exemplu.

Tovarășe președinte,
Tovarăși,
în ultimii 13 ani poporul muncitor din Etiopia a obținut o serie
de realizări politice, economice și
sociale.
Menit cjp istorie să fie cel mai
înalt reprezentant al poporului,
guvernul militar provizoriu, înde
plinind condițiile preliminare ne
cesare, a reușit să întemeieze Re
publica Populară Democrată Etio
pia, în care puterea se află în mîinile poporului muncitor, este asi
gurată egalitatea naționalităților
etiopiene, sînt salvgardate libertă
țile și drepturile fundamentale, pe
scurt — sînt create condițiile pen
tru o dezvoltare multilaterală.

Ne-a produs o deosebită satis
facție prezența în mijlocul nostru
a unei delegații la nivel înalt a
partidului și guvernului român,
care a venit să participe la bucu
ria noastră- cu prilejul istoric al
întemeierii Republicii.

Tovarășe președinte,
Tovarăși,
O analiză a actualei situații In
ternaționale relevă că pacea și
bunăstarea omenirii sînt probleme
de importanță covîrșitoare.
Dîndu-și seama de gravitatea
situației, țările socialiste, forțele
progresiste și iubitoare de pace
continuă să lupte pentru redu
cerea și,. în final, oprirea cursei
înarmărilor, pentru reducerea în
cordării internaționale și salvgar
darea securității omenirii, precum
și pentru accelerarea progresului
economic și social. Pe de altă
parte, imperialismul internațional
acționează în direcția opusă.
Sperăm cu ardoare că acordul
sovieto-american privind lichida
rea rachetelor nucleare cu rază
medie și mai scurtă de acțiune va
contribui în mare măsură la efor
turile pentru asigurarea păcii în
lume.
Profităm de această ocazie pen
tru a ne exprima admirația față
de transpunerea exemplară în
practică a politicii de pace, bine
cunoscută și promovată de multă
vreme de Republica Socialistă
România, care urmărește menți
nerea păcii și securității omenirii.
Mai mult decît atît, acordăm o
importanță deosebită sprijinului
internaționalist pe care, sub con
ducerea dumneavoastră, guvernul
și poporul .Republicii Socialiste
România îl acordă luptei popoare
lor oprimate, împotriva colonialis
mului, neocolonialismului și rasis
mului.

Tovarășe președinte,

Prin respectarea strictă a Cartei
și principiilor O.N.U., ale Organizației Unității Africane și mișcării
țărilor nealiniate, Republica Popu
lară Democrată 'Etiopia își aduce
propria contribuție la cauza păcii
și securității mondiale, acordînd
atenția cuvenită eforturilor susți
nute pentru dezvoltarea continuă
a cooperării multilaterale cu țările
vecine.
’
Nici măcar acujn nu se poate
spune că popoarele Africii, Asiei
și Americii Latine, supuse de
secole cblonialismului și, în ultima
vreme, neocolonialismului. sînt
complet eliberate de amestecul
fățiș în eforturile lor pentru îm
bunătățirea condițiilor de trai.
Regimul de apartheid, sprijinit
și ajutat în mare măsură de forțele
imperialiste, a intensificat în mod
dramatic violența împotriva "po
poarelor din sudul Africii și din
Namibia, care duc în prezent o
luptă înverșunată pentru a se eli
bera de sub jugul opresiunii. De
aici — necesitatea stringentă ca
forțele păcii să-și sporească sub
stanțial sprijinul și asistența mul
tilaterală pentru lupta popoarelor
din sudul Africii și din Namibia.
Ca și cum povara subdezvoltării
și datoriei externe nu ar fi fost
suficient de mare pentru a reclama
întreaga lor atenție, țările africa
ne sînt confruntate în prezent cu
o nouă sfidare, și anume aceea de
a depăși deficitul de produse ali
mentare determinat de vremea
capricioasă din ultimii ani. Totuși,
avînd în vedere resursele limitate
de care dispun, există puține în
doieli, dacă există totuși vreuna,
că ele nu vor fi forțate să solicite
sprijin internațional în încercarea
de a se elibera o dată pentru tot
deauna de această povară.
Țara noastră este una dintre
acele țări africane greu lovite de

secetă și, pentru a atenua con
secințele acesteia, Partidul Munci
toresc din Etiopia și Guvernul Re
publicii Populare Democrate Etio
pia au luat o serie de măsuri, dar
care, avind în vedere lipsa noastră
de resurse, nu pot fi înfăptuite
decît dacă vom primi ajutor supli
mentar din partea țărilor prietene.

Tovarășe președinte,
Tovarâși,

Așa cum am încercat să sub
liniez înainte, apropierea crescîndă dintre cele două țări ale noas
tre și urmărirea de către ele a
unui obiectiv comun au creat con
diții favorabile pentru o mai mare
aprofundare a relațiilor noastre de
cooperare. Pornind de la această
convingere, profit de prilejul care
mi se oferă pentru a reafirma do
rința Etiopiei dă a ridica relațiile
noastre bilaterale de cooperare pe
o nouă treaptă calitativă.
Mai mult, consider că există
perspective pozitive pentru cele
două țări ale noastre de a-și
coordona pozițiile în forumurile
mondiale în scopul de a-și spori
contribuția la menținerea păcii și
securității. Sîntem convinși că
acest obiectiv poate fi realizat.
în sfîrșit, exprimînd încă o dată
partidului comunist, guvernului și
poporului României mulțumirile
partidului, guvernului și poporului
Etiopiei, precum și ale mele
personal, pentru ajutorul generos
pe care ni l-au acordat în scopul
atenuării consecințelor secetei care
a lovit țara mea, permiteți-mi să
toastez :
— în
sănătatea
tovarășului
Nicolae Ceaușescu, căruia îi urez
viață îndelungată ;
— pentru prosperitatea și prie
tenia popoarelor României Și
Etiopiei ;
— pentru pace în lume.
Vă mulțumesc. (Aplauze).

Ceremonia sosirii în Capitală
(Urmare din pag. I)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
lntîmpinat cu căldură pe tovarășul
Mengistu Haile Mariam, pe ceilalți
oaspeți. Cei doi conducători de partid
și de stat și-au strîns mîinile cu
prietenie.
O gardă militară aliniată pe aero
port a prezentat onorul. Au fost
intonate imnurile de stat ale Repu
blicii Populare Democrate Etiopia
și Republicii Socialiste România, în
timp ce, în semn de salut, au fost
trase 21 de salve de artilerie.
Președintele Nicolae Ceaușescu și
președintele Mengistu Haile Mariam
au trecut în revistă garda de onoare.
Președintele etiopian a salutat apoi
personalitățile oficiale române pre
zente la ceremonia sosirii. Pe aero
port se aflau membri ai Consiliului
de Stat și ai guvernului, generali,
alte persoane oficiale.
Erau de față ambasadorul Româ
niei la Addis Abeba si ambasadorul
Etiopiei la București.

Un grup de pionieri au oferit to
varășilor Nicolae Ceaușescu și Men
gistu Haile Mariam buchete de
flori.
Solemnitatea primirii oficiale s-a
Încheiat cu defilarea gărzii de
onoare.
Numeroși locuitori al Capitalei
aflați pe aeroport au aclamat cu în
suflețire pentru prietenia românoetiopiană. Ei au dat astfel expresie
satisfacției pentru noua vizită în
România a șefului statului etiopian
cu convingerea că aceasta va con
tribui la întărirea și dezvoltarea și
mai puternică a colaborării și con
lucrării reciproc avantajoase dintre
țările și popoarele noastre.
In aplauzele celor prezenți, pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și Men
gistu Haile Mariam au părăsit ae
roportul. îndreptîndu-se spre reșe
dința rezervată înaltului oaspete.
La reședință, cei doi conducători de
partid și de stat s-au întreținut
într-o atmosferă cordială.

Vizită protocolară
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, s-a întîlnit luni
după-amiază, la Palatul Consiliului
de Stat, cu tovarășul Mengistu Haile
Mariam, secretar general al Comi
tetului Central al Partidului Munci
toresc din Etiopia, președintele Re

publicii Populare Democrate Etiopia,
cave i-a făcut o vizită protocolară.
Intîlnirea dintre cei doi conducători
de partid și de stat, premergătoare
convorbirilor oficiale, s-a desfășurat
sub semnul stimei și respectului re
ciproc, al bunelor relații de prietenie
și colaborare statornicite între țările
și popoarele noastre.

începerea convorbirilor oficiale
(Urmare din pag. I)
a mulțumit pentru invitația de a vi
zita România, pentru ospitalitatea
de care se bucură în țara noastră,
manifestîndu-și, totodată, încrederea
că schimbul de păreri cu președin
tele României, ințelegerile la care
se va ajunge vor deschide noi
perspective relațiilor româno-etio
piene, atît pe plan bilateral, cit și
în sfera vieții internaționale.
în cadrul convorbirilor au fost
examinate stadiul relațiilor bilaterale,
precum și perspectivele de dezvolta
re. in continuare, a acestora. în con
formitate cu acordurile și înțelege
rile convenite cu prilejul intîlnirilor
la cel mai înalt nivel.
Relevindu-se evoluția pozitivă a
raporturilor dintre cele două țări, s-a
apreciat că există condiții favorabile
pentru lărgirea acestor relații, prin
dezvoltarea mai susținută a colaboră
rii dintre cele două țări pe tărîm
politic, economic si tehnic. în sfera

învătămîntului. culturii și in alte
domenii de interes comun. A fost
relevată însemnătatea extinderii co
operării în producție, a sporirii și
diversificării schimburilor comercia
le. pe baza unor acorduri de lungă
durată care să asigure perspectivă si
stabilitate relațiilor bilaterale.
S-a apreciat că amplificarea con
tinuă a conlucrării româno-etiopiene
pe multiple planuri este în folosul
și spre binele ambelor țări și po
poare. al cauzei păcii, colaborării și
înțelegerii între națiuni.
Președinții Nicolae Ceaușescu șl
Mengistu Haile Mariam au hotărit
ca membrii celor două delegații să
analizeze, pe parcursul vizitei, căile
și modalitățile concrete de lărgire
în continuare, a colaborării dintre
țările noastre în spiritul înțelegeri
lor stabilite la nivel înalt și să i’
formeze, la încheierea convorbirii
asupra rezultatelor la care s-a aiConvorbirile se desfășoară ir
atmosferă cordială, prieteneasc/
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în confruntare
creatoare cu
cerințele economiei,

Cum se cucerește atributul
de avanpost productiv al cercetării

nea produs. Este de mare tehnicita
te și poartă o denumire de alint
Pe inginerul Aurel Hornet l-am
parcă : alumel-cromel. Este vorba da
cunoscut într-una din aceste zile de
sirme de nichel-siliciu și nlcheltoamnă tirzie, in timp ce-și efectua
crom pentru cablurile de compensa
concediul pe anul in curs. Unde anu
ție de la termocupluri, pînă nu de
me ? Deși era in timpul său liber,
mult procurate din import. Aceste
se afla în secția de prelu
sirme servesc în industrie la măsu
crări la cald, din cadrul uzi
rarea temperaturii în cuptoarele in
nei de pe lingă Institutul de
dustriale, unde sînt necesare deter
cercetări metalurgice. De notat
minări extrem de precise.
că această secție, ca, de altfel, în
Punerea la punct a acestui produs
treaga uzină, își realizează lună de
foarte solicitat încă de pe acum nu
lună sarcinile de plan, înregistrînd,
ilustrează însă numai modul supe
cu aceeași constanță, și depășiri la
rior de valorificare a bazei tehnice
produse intens solicitate de econo
din dotare. Alumel-cromelul, rod al
mia națională. Nu s-ar putea presu
unei laborioase cercetări a ICEM,
pune, așadar, că zelul inginerului
este grăitor și pentru colaborarea
Horneț a derivat din îngrijorarea sa,
prin care specialiștii diverselor sec
ca șef al acestei secții, că planul nu
ții ale uzinei institutului asigură ope
avea să fie realizat. Resortul care
rativitate în promovarea unor pro
i-a purtat pașii zi de zi, și în con
duse noi și deosebit de pretențioase.
cediu, către slujbă îl constituie un
Urmărind traseul de la idee la reali
produs nou, deosebit, care va re
zarea acestui produs, iți dai seama
prezenta o premieră absolută pen
că, în metalurgie, poate mal mult
tru metalurgia românească.
ca oriunde, bunele rezultate sînt de
Bite vorba de țevile inox pla
neconceput fără munca în colectiv,
cate, care vor permite reducerea
așa cum țin, de altfel, să precizeze
cu 50 la sută a consumului de oțel
specialiștii acestei unități de cerce
inoxidabil, însemnate economii de
tare-producție.
energie șl creșterea considerabilă a
De ce trebuie atita migală in reali
productivității muncii. A realiza
zarea unor sirme, fie ele și speciale?
doar interiorul țevilor din oțel-inox,
Dacă nu se respectă compoziția teh
iar extegorul lor din oțel-carbon
nologică indicată, prin menținerea
presupune extrem de laborioase în
elementelor de aliere și a celor re
cercări. Probele se fac, așadar, cu mi
ziduale într-un ecart foarte limitat,
croscopul electronic, cu alte instru
la termocuplurile realizate pot apă
mente și metode ale tehnicii de vîrf
rea erori de 150—200 grade Celsius.
și zi de zi se năzuiește spre reali
Or, ambiția realizatorilor produsului
zarea unor placări tot mai reușite.
este să se obțină o precizie cit mai
Numai astfel va asigura, într-adevăr,
mare, performanțe cît mai ridicate.
noul produs o reducere efectivă a
Aceasta în condițiile în care, la
consumului de metal și de energie.
unele produse metalurgice, un con
Oamenii cu adevărat îndrăgostiți
ținut de impurități de peste 100 părți
de munca lor nu constituie o rari
la un milion conduce, pur și simplu,
tate in tînăra uzină a ICEM. în
la rebutarea produsului. Ca atare, ob
ființată din inițiativa secretarului
ținerea unui aliaj cu mai puțin de
general al partidului, tovarășul
0,0001 la sută impurități presupune
Nicolae Ceaușescu, această platfor
respectarea foarte riguroasă a unor
mă de cercetare-producție se dove
sofisticate procedee de fabricație cu
dește a fi, într-adevăr, un fertil ca
elaborare în cuptoare cu vid avansat
dru de transpunere în practică a
și retopiri tot în vid.
ideilor noi, valoroase. Străbătind
Prin urmare, uzina ICEM dis
rînd pe rind toate sectoarele acestei
pune de baza materială și de compe
uzine, urmărind cum muncesc oa
tența necesare realizării unor aseme
menii ei și, mai ales, ce le iese aces
nea produse de înaltă tehnicitate.
tora din mîini, îți dai seama că
Sînt însă folosite pe deplin aceste
lingă ICEM, în Crîngașlul Capita
disponibilități ? Parcurgînd nomen
lei, ființează o însemnată vatră side
clatorul de fabricație al acestei uni
rurgică a țării. Cu mîndrie îți vor
tăți, ești surprins de faptul că
besc specialiștii din secția elaborare
o pondere încă destul de ridicată o
forjă despre „vedetele" lor, in timp
reprezintă unele produse deloc pre
ce le prezintă rînd pe rînd : C.I.V.,
tențioase, pe care cu ușurință le-ar
R.A.V., R.E.Z., C.I.A., M.T.C. ș.a. în
putea prelua, practic, orice întreprin
săși tălmăcirea inițialelor lor este
dere din metalurgie. Acest lucru ar
destul de grăitoare, în acest sens.
fi cu atit mai oportun cu cît unita
C.I.V. Înseamnă cuptor cu inducție
tea de producție a ICEM, ca unic
tn vid, C.I.A. — cuptor cu inducție
producător actual și potențial de
In aer. R.A.V. -4--rtbstalâți
*
db re- ” sirme subțiri din oțel inoxidabil,
topire cu arc In, vid, R.E.Z. — in
aliaje resistive și superaliaje (în
stalație de retopire .electrică sub
gamele sub 2 mm diametru) din
Zgură și M.T.C. — mașină, da turnațara ’ noastră, nu -prididește să
*
re'CSnținuă.
facă față, în prezent, cererii de
Toate aceste instalații de mare va
asemenea produse. Cu toate acestea,
loare sînt capabile să realizeze pro
lată că unitatea ICEM fabrică oțel
duse calitativ superioare : oțeluri
calibrat și bandă laminată din oțelÎnalt aliate, aliaje speciale, materiale
carbon șl inox, adică produse fără
pentru industria aeronautică, pentru
grad mare de dificultate tehnologi
centralele nuclearo-electrice etc. Cu
că. Cum se explică această situație ?
ejutorul mașinii de turnare continuă,
— Purtăm tratative cu întreprin
bunăoară, se pot obține aliaje nefe
deri din cadrul Ministerului Indus
roase, metalul din stare lichidă fiind
triei Metalurgice — ne spune tova
apoi transformat direct într-un se
rășul Gelu Radu, inginerul-șef al
mifabricat de calitate (țeavă sau
uzinei — care ar putea prelua fabri
cația acestor produse. Pînă acum
bară), fără prelucrări intermediare.
— Ni s-au încredințat utilaje de
însă, nu s-a reușit perfectarea nici
unui transfer de produs, deși s-au
mare valoare, așa că sîntem datori
să le valorificăm la maximum, prin
testat posibilitățile de fabricație cu
rentă
a acestora, afirmă interlocuto
realizarea unor produse de mare va
rul nostru.
loare, ne spune ing. Iulian Mazilu,
Ce împiedică preluarea Imediată a
din secția de elaborare forjă.
fabricării unei părți din sîrmele
Asistăm la realizarea unui aseme-

Inox ? Greu de precizat de vreme ce
laboratorul cel mai adecvat din ca
implementarea tehnologiei de fabri
drul institutului sau se desemnează
cație a acestui tip de sirmă se poate
un colectiv din uzină pentru efec
face ușor pe dotările existente. De
tuarea respectivelor investigații. Pen
aceea considerăm că este cazul ca
tru fiecare fază tehnologică se stabi
însuși ministerul de resort să inter
lește ca responsabil un inginer. Aces
vină pentru cît mai grabnica degre
tuia îi revine sarcina de a elabora
vare a uzinei ICEM de aceste sar
tehnologia pe faza respectivă și de
cini devenite aici de pură rutină.
a urmări realizarea produsului pină
Se pune însă șl întrebarea cum
la faza următdare, de care răspunde
acționează chiar conducerea acestei
un alt inginer. După realizarea ex
unități pentru a răspunde cît mai
perimentală a produsului finit, toți
bine cerințelor tot mai mari ale eco
cei care au participat la elaborarea
nomiei față de metalurgie,.
acestuia se reunesc și analizează re
Iată, mai întîi, cîteva cifre care
zultatele obținute, trăgînd concluziile
vorbesc de la sine : 85—90 la sută
care șe impun în vederea introdu
din produsele metalurgice care se
cerii în fabricație. Chiar și după
importau pînă acum 4—6 ani au fost
lansarea în fabricație a noilor pro
asimilate in această mare stație-piiot
duse, determinarea cauzelor unor
a cercetării metalurgice românești.
deficiențe calitative nu este lăsată
Ponderea produselor cu o „vechime"
doar pe seama serviciului C.T.C. La
de 2—3 ani este actualmente de 90 la
depistârea lor participă toți specia
sută, ceea ce înseamnă că, la un in
liștii inițial implicați în realizarea și
terval atit de scurt, se înnoiesc
urmărirea fazelor tehnologice.
aproape complet produsele fabricate.
Prin urmare, nimic nu este lăsat la
Este un fenomen determinat de ma
voia întîmplării. Inginerul stă în per
rea diversitate a necesarului actual
manență lîngă utilaj, intervine in
de articole metalurgice ale econo
momentele-cheie ale tehnologiei pină
miei naționale. In consecință, pe
se obțin parametrii doriți. Fiecare in
lingă cele 14 sortimente de produse
giner metalurg este nominalizat, în
noi nominalizate în planul de pro
funcție de specialitate, atunci cind
ducție pe acest an. unitatea ICEM
se repartizează sarcinile. Se asigură
a realizat pînă acum alte opt.
astfel o permanentă și foarte strînsă
Răspund insă toate produsele nou
legătură a cadrelor tehnice cu pro
asimilate în fabricație cerințelor
ducția. Obiectivul urmărit ? Obține
reale din economie 1
rea unui „timp de răspuns" cît mai
— într-o tot mai mare măsură, de
mic, a unui ciclu de fabricație cît
oarece de anul trecut uzina noastră
mai scurt. în caz contrar nici nu
efecfiiează anchete în unități ale
s-ar putea face față numărului mare
ministerelor industriei electrotehnice
de contracte și de comenzi de o mare
și de utilaj greu, pentru a obține, in
diversitate. în mod curent, în fabri
formații despre produsele care se mai
cația uzinei se află o gamă de 36
de sortimente mari de produse, cu
Importă, ne spune ing. Paul Opriun total de 350—400 de sortotipoșan, șeful serviciului plan.
dimensiuni.
Rezultatul acestei acțiuni ? S-au
obținut o serie de solicitări de la
De notat că măsurile propuse pen
tru realizarea sarcinilor de plan vibeneficiari din țară, multe dintre
zînd fiecare produs în parte se
acestea fiind cuprinse in progra
dezbat la comitetul de partid al uni
mul de asimilări, în colaborare cu
ICEM, pentru următorii doi ani.
tății, in consiliul științific și in
biroul executiv al institutului, fiind
Primele două produse solicitate s-au
și realizat, ceea ce a dus la elimi
aprobate de adunarea generală a
narea importului. Este vorba de benzi
consiliului oamenilor muncii din
uzină. Periodic, stadiul realizării ași sirme late din aliaje rezistive și
cestor măsuri se analizează în ple
oțel inox. Pentru a satisface toate
nare comune ale comitetului de
cererile beneficiarilor în ce privește
partid și ale consiliului științific al
acest tip de produse s-au contractat
institutului, în scopul eliminării res
două minilaminoare pentru benzi cu
tanțelor și impulsionării activității.
grosimea pînă la 0,1 mm și lățimea
— Pentru obținerea unui cit mai
de 0,5—5 mm. încă din acest trimes
bun „timp de răspuns" ne vom dota
tru, ele vor intra în funcțiune.
curînd cu un laminor combinat la
„Să ieșim în intîmpinarea benefi
cald, care va scuti semifabricatele
ciarilor noștri" este, în prezent, de
noastre să mai facă costisitorul voiaj
viza specialiștilor uzinei. Acțiunea se
dus-întors București — Cîmpia Turjustifică pe deplin, pentru că din
zii, pentru a fi laminate în sirmă,
anchetele întreprinse a rezultat că
înainte de a fi aduse de noi la di
mulți potențiali beneficiari nu știau
,ce anume produce această, mare ata-r mensiunile finale, solicitate;.. de „beper
ficiar-in nȘ spune ing. Vasile AppȘwV
ție-pilot a ICEM. Iar dacă se for
șeful grupei tehnologice.
mulau solicitări, ele veneau pe cale
ocolită, prin ministerul de resort sau
Noul
laminor,
proiectat
de
cftl al aprovizionării. Soseau, așadar, • IPROLAM pe Ijaza datelor tehnolo
situații de sinteză, cil denumirea
gice oferite de specialiștii uzinei, va
generică a produsului metalurgic ce
produce nu numai sirmă, ci și bandă
rut. Or, precizarea mărcii și a di
și bare. Va crește astfel integrarea
mensiunii unei benzi din aliaj
fabricației Ia produsele din profilul
rezistiv, bunăoară, sau a ori
unității bucureștene, cu efecte pozi
cărui tip de otel este departe
tive asupra calității acestora. De fapt,
de a fi suficientă pentru satisfa
și alte acțiuni cuprinse în programul
cerea beneficiarului. Hotăritoare,
de modernizare vizează ridicarea ca
în acest sens, sînt caracteristicile
lității produselor. Stația de hidrogen,
fizico-mecanice pe care trebuie să le
care va intra, zilele acestea. în func
aibă produsul finit. Iată și „strate
țiune, va permite efectuarea, in con
gia" adoptată pentru satisfacerea cît
diții de eficientă superioară, a tra
mai operativă a solicitărilor formu
tamentelor termice ale oțelurilor
late de beneficiari. Mai întîi, ingine
aliate și ale aliajelor cu mari
rii din uzină, împreună cu specialiști
economii de elemente de aliere. Tot
din laboratoarele ICEM analizea
odată, noua stație creează posibili
ză toate dificultățile în realizarea
tatea asimilării în fabricație a multor
noului produs. Dacă rezolvările nece
produse noi, calitativ superioare.
sită studii mai aprofundate, se în
cheie un contract de cercetare cu
Ioana DABU

REZULTATE DE PRESTIGIU

în Întreaga economie
CERNAVODĂ : A fost dat circulației un nou pod rutier
în cinstea Conferinței Naționale a partidului și a celei de-a 40-a
aniversări a Republicii, constructorii podurilor dunărene au obținut un
nou și remarcabil succes : incepînd din ziua de 16 noiembrie, s-au dat
oficial în circulația publică arterele rutiere peste noul pod de la Cerna
vodă, precum și tronsonul de autostradă între Fetești și Cernavodă, in
lungime totală de 17 km. Construite în consolă, de o parte și de alta
a podului feroviar, cele două artere rutiere, cu cite două benzi fiecare,
corespunzind celor două sensuri de circulație, străbat noua punte de oțel
și beton care are două deschideri adiacente de cite 140 metri și o deschi
dere centrală de 190 metri. Prin darea in circulație a noului obiectiv
rutier, distanța între București și Constanța se reduce cu 50 km. (George
Mihăescu).

MUREȘ : însemnate

sporuri de produse
Puternic angajate în întrecerea
socialistă ce se desfășoară în întîmpinareâ Conferinței Naționale a
partidului, colectivele de oameni ai
muncii din industria județului Mu
reș au obținut rezultate deosebite
in realizarea producției fizice pla
nificate. Astfel, ca rezultat al apli
cării unor valoroase inițiative
muncitorești, chimiștii, electroniștii,
constructorii de mașini și lucrătorii
din alte sectoare ale industrei ju
dețului au realizat, în perioada
care a trecut din acest an, peste
sarcinile de plan, produse electro
nice, de mecanică fină și optică în
valoare de peste 118 milioane lei,
138 tone utilaje tehnologice pentru
chimie, 12 170 tone amoniac de sin
teză, 24 619 tone îngrășăminte chi
mice, 2 526 metri cubi prefabricate
din beton armat, 19 340 metri cubi
cherestea, 390 500 metri pătrați fur
nire estetice, precum și însemnate
cantități de fibre de in, de uși și
ferestre din lemn, polisulfură de
vinii, îngrășăminte cu fosfor și alte
produse utile economiei naționale.
De remarcat că aceste sporuri de
producție au fost obținute in con
dițiile in care in perioada mențio
nată consumul de metal a fost di
minuat cu aproape 4 000 tone, iar
energeticienii mureșeni au pulsat
suplimentar în sistemul energetic
național 70 milioane kWh energie
electrică. (Gheorgbe Giurgiu).

LA UZINA ELECTRICA
GOVORA : Grupul nr. 6

a fost racordat la sistemul
energetic național
Un important-eveniment a avut
loc la Uzina electrică Govora : a
fost, racordat la sistemul energetic
național cel de-al VI-lea grup de
50 MW, "cărfe' 'devine astfel a doua
capacitate energetică a acestei uni
tăți. Grupul energetic nr. 6 va
funcționa pe bază de cărbune. Mo
mentul pregătitor al dării in explotare a debutat de fapt cu cîteva
zile mai devreme, cind rotorul tur
binei a trebuit să treacă prin mal
multe trepte de turații. Probele
efectuate au demonstrat atit calita
tea utilajelor și echipamentelor
asigurate de întreprinderile „Vul
can" și dc mașini grele București,
precum și de al ți numeroși furni
zori din țară, cit și calitatea lucră
rilor de montaj, competența și res
ponsabilitatea muncitorească de
care au dat dovadă membrii celor

trei brigăzi ale trusturilor „Energomontaj", termic și hidro București.
Prin darea in exploatare a celui
de-al VI-lea grup, uzina electrică
Govora și-a ridicat puterea insta
lată totală la 300 MW, din care
100 MW funcționează pe bază de
cărbune. (Ion Stanciu).

CLUJ-NAPOCA :

Mașini moderne,
cu înalte însușiri calitative
Activitatea desfășurată de colec
tivul Fabricii de mașini de rectifi
cat din Cluj-Napoca pentru înnoi
rea și modernizarea produselor s-a
concretizat, în acest an, în asimi

ALEXANDRIA :
Întreprinderea de rul
menți Alexandria este
o firmă binecunoscută
in zeci de țări ale
lumii unde ajung „bi
lele argintii" fabricate
aici. La această mo
dernă unitate a indus
triei noastre construc
toare de mașini se în
făptuiește un amplu
prbgram de dezvoltare
care va duce, în final,
la dublarea actualei
capacități de produc
ție. Un loc important
in cadrul acestui pro
gram de investiții îl
ocupă realizarea lini
ilor tehnologice de
transfer automat interoperațional, la care
sînt conectate mașinile
și utilajele montate in
noile hale de fabrica
ție. Cind se făceau
pregătirile pentru în
ceperea acestot lu
crări, prinsă in plan cu
o valoare de peste 1(H)
milioane tei, s-a ho-,
tărit să se apeleze la
o întreprindere din
țară specializată în fa
bricația
mașinilorunelte. Se punea insă
problema
timpului,
termenel < propuse de
unitatea respectivă fi
ind destul de îndepăr
tate. Apoi, se preve
dea, după execuția
propriu-zisă a liniilor
de transfer automat,
transportul mașinilor
din întreprindere la o
distanță de cîteva sute
de kilometri pentru
probe și rodaje.
Atunci, intr-o ședin

larea șl Introducerea în fabricație
a noi mașini moderne, destinate
echipării unor unități industriale
și pentru eixport. Printre realizări
le deosebite din ultimul timp, pre
zentate și la Tîrgul internațional
de la București, se numără mașina
de rectificat interior și frontal
RIF-125, mașina de rectificat plan
orizontal, cu afișaj de cote RPO200-AC, mașina de rectificat in
terior RIX-12 care lucrează în
ciclu automat și altele. Noul tip de
mașină de rectificat plan orizon
tal RPO-200, prin modernizările
aduse, prezintă o serie de avantaje
pentru beneficiari : are turație va
riabilă, in funcție de dimensiunile
pietrei de rectificat, iar dotarea cu
mijloace electronice de atfișare a
cotelor asigură un grad ridicat de
precizie la prelucrare, precum și
creșterea productivității muncii.
Noile tipuri de mașini, realizate
prin concepție proprie sau in co
laborare cu unitățile de cercetare
.științifică și inginerie tehnologică
de profil, dintre care unele vor fi
produse în serie, vor fi livrate
unor întreprinderi care prelucrează
piese complexe, cu înalți parame
tri calitativi, pentru autoturisme
și alte produse din sectoare prio
ritate ale industriei constructoare
de mașini, (Marin Oprea).

Ambiția pentru performanță

ță a consiliului oame
nilor muncii s-a pro
pus realizarea noilor
linii tehnologice in
propria întreprindere,
deși au existat și pă
reri contrare, pe mo
tiv că întreprinderea,
practic, nu dispune de
capacitatea necesară
pentru un asemenea
volum de autoutilări.
După
ce proiectul
a fost făcut de In
stitutul de cercetări de
profil din București,
secția mecanoenergetică a devenit „statul
major" al acestei im
portante acțiuni. In
ginerul Alexandru Buzică, tehnicianul Mihai
Puran, maiștrii Octa
vian Cucu și Gheorghe Dărău, muncitorii
Vasile Bălănică, Con
stantin Manciu, .Ștefan
Negrescu și Constantin
Piele s-au aflat de la
început in fruntea acestei bătălii., Lor li
s-au alăturat âlfi oa
meni din alte secții de
producție. La secția
bile-role s-au realizat
linii de transfer auto
mat
interoperațional
prin conexiunea a cite
5 mașini de reglat
role. Alte linii tehno
logice asemănătoare au
fost automatizate la
secția strungărie. Exemple asemănătoare
se pot da. și din alte
secții. O dată cu pune
rile in funcțiune ale
mașinilor de pe noile
spații de producție, ac
țiunea continuă. Con

secințele ?
Creșterea
productivității muncii,
prin asigurarea conti
nuității in aprovizio
narea utilajelor cu
semifabricate, prin, ex
tinderea
poliservirii
mașinilor.
— Ne-au dat bătaie
de cap, fără îndoială,
noile linii automate —
ne spune inginerul
Elorea Crăciun, șef
coordonator al sec
ției
mecanoenergetice. Ne-au pus la în
cercare
capacitatea
profesională, dar ani
izbutit. Am căpătat
astfel încrederea că
sintem în stare să abordăm ' probleme și
mai complexe.
E mult, e puțin ?
Unii vor spune : ni
mic deosebit. nimic
senzațional. Strădani
ile- neobosiților căută
tori ai noului exprimă
insă o stare de fapt :
cu, pasiune, cu tenaci
tate, avind curajul răs
punderii, poți realiza
mereu mai mult, mai
bine. Este adevărat :
oamenii de aici nu au
inventat nimic, nu au
cucerit vreun trofeu
la cine știe ce con
fruntare tehnică. In
schimb, s-au angajat
să facă un lucru ine
dit pentru ei. Cu înal
tă răspundere munci
torească și cu ambiția
de a fi fără cusur. Și
au
reușit.
(Stan
Ștefan).

În industrie - mari consumatori,

mari posibilități de economisire
Pentru traducerea în via
tă a prevederilor recentu
lui Decret al Consiliului
de Stat privind raționali
zarea consumurilor de energie electrică și gaze na
turale s-au adoptat mă
suri ferme și în județul
Arad. Ca urmare, după
cum ne-a precizat tovară
șul loan Cotoară. secretar
cu probleme economice al
comitetului județean de
partid, in prima jumătate
a lunii noiembrie s-a înre
gistrat o economie de 1 500
MWh energie electrică. Un
rezultat fără îndoială po
zitiv. dar trebuie spus că
buna gospodărire a ener
giei si combustibililor con
tinuă să constituie o preo
cupare prioritară, perma, nentă pentru toate organi
zațiile de partid, pentru
toți oamenii din industria
arădeană. Și este bine că
se procedează așa, deoare
ce din datele transmise de
ing. Costel Teleoacă. șeful
compartimentului de fur
nizare a energiei electrice
din cadrul întreprinderii
județene de rețele electri
ce, rezultă că mai sînt încă
întreprinderi care nu se în
scriu in repartiții sau care,
deși respectă consumurile
pe paliere. înregistrează în
anumite ore depășiri ce
perturbă alimentarea în
condiții normale a celor
lalți consumatori. Avînd în
vedere această situație am
efectuat, la sfirșitul săptămînii trecute, un raid în
mai multe unități econo
mice urmărind să vedem
cum se acționează pentru
Încadrarea în cotele repar
tizate.
...La ora 10.45 dispecerul
energetic județean averti
zează telefonic Întreprin
derile de vagoane si de in
dustrializare a sfeclei de
zahăr pentru o depășire a
puterii instantanee absor

bite cu 2,1 MW șl, respec
tiv, 1,75 MW. împreună
cu inginerul Dan Mihiț,
din comandamentul I.R.E..
ne deplasăm la cele două
unități economice. Pe spe
cialiștii de la întreprinde
rea de vagoane îi găsim
preocupați tocmai de pro
blema încadrării în cotele
repartizate. ..în ce priveș
te energia electrică, ne spu
ne ing. Tudor Caraclonl.
ne încadrăm In cote. în u-

ARAD:

Astfel. s-a trecut la un re
gim decalat de funcționare
a cuptoarelor electrice de
topire a otelului, standului
de rodaj al reductoarelor
de metrou, cuptoarelor electrice de tratamente ter
mice, polizoarelor mari,
instalațiilor de sablare si
altele, ceea ce duce la un
consum optim, mal ales în
orele de vîrf. în același
scop s-au Introdus în pro
ducție, in locul unor poli-

mie de 1 500 Goal în peri
oada sezonului rece, noiembrie-martie. Inginerul Vasi
le Ghișe, mecanicul-șef al
întreprinderii, ne-a prezen
tat și cîteva măsuri pentru
limitarea consumului de
gaze naturale. în aceste zile,
8 cuptoare de la forjă și tra
tamente termice au fost oprite, neavînd asigurată în
cărcarea la întreaga capa
citate. Pentru aplatizarea
curbei de consum, și in ca-

Consumuri reduse pe produse
si faze tehnologice

nele perioade reușind să
facem chiar mici economii.
Deși respectăm cotele re
partizate pe zile, la anti'mite ore — cum s-a întîmplat acum — depășim con
sumul planificat. Pentru a
evita însă asemenea si
tuații am luat o serie de
măsuri. în primul rînd. la
fel ca și în alte întreprin
deri din județ, am reparti
zat cotele de energie pe
secții și utilaje tehnologi
ce mai importante. Tot
odată. am întrerupt func
ționarea aparatelor ce uti
lizează energie electrică
sau gaze naturale pentru
încălzirea spatiilor de pro
ducție și a birourilor. în
al doilea rînd. urmărim în
mod cu totul special adop
tarea unor noi soluții pen
tru reducerea consumului
productiv".
în secțiile de producție
ne-am putut convinge că
multe dintre măsurile pre
văzute au si fost aplicate.

zoare mari, mașini de pre
lucrat prin așchiere pentru
capete de arcuri. Consumul
de energie scade în acest
caz de la HO kWh pe pro
dus, in varianta polizat, la
16,5 kWh, în varianta
strunjit. Tot pentru redu
cerea consumului de ener
gie electrică, în secția fi
nisaj se folosește: fără a
se face rabat la calitate și
fără să se reducă ritmul
de lucru, un compresor lo
cal. cu o putere mult mai
mică.
în ce privește reducerea
consumului de agenți ter
mici furnizați de termo
centrala Arad, o metodă eficientă pe care o recoman
dăm și altora spre genera
lizare este optimizarea re
gimului de utilizare a dia
fragmelor la corpurile de
Încălzire din rețelele inter
ne ale întreprinderii. Expe
riența de la întreprinderea
de vagoane demonstrează
că se poate obține o ccono-

zul gazului metan s-a sta
bilit im program de func
ționare decalată a cuptoa
relor. De asemenea, se ur
mărește ca toate utilajele
și cuptoarele să fie încăr
cate la capacitatea maxi
mă, în caz contrar folosindu-se numai acele cuptoa
re care pot lucra la înalți
parametri timp de 24 de
ore.
La ora 11.45, cind ne-am
încheiat documentarea, în
treprinderea de vagoane se
înscria din nou in cotele
repartizate. Semn că mă
surile luate de oamenii
muncii au fost eficiente.
Ora 12. întreprinderea de
Industrializare a sfeclei de
zahăr. Consumul orar este
depășit cu 0.6 MW. Aici, in
ginerul-șef Alexandru Pataki ne arată că într-adevăr
față de cota repartizată se
înregistrează o depășire,
dar față de normele tehno
logice aprobate de centrală
și minister consumul este

normal. Procesul tehnolo
gic presupune in acest caz
un flux continuu, cu faze
indisolubil legate una de
alta, întreruperea unei faze
însemnind întreruperea ac
tivității întreprinderii. Lu
crurile se lămuresc pe loc
și, imediat, se comunică
aprobarea unef cote su
plimentare de energie electrică. Și totuși, la această întreprindere întîlnim o situație ce merită atențle, cu atit mai mult cu
cit se pare că nu este sin
gulară. „Prodircem abur la
15 atmosfere, ne spune ing.
Victor Palicica, pentru a-1
destinde apoi la 2,5 atmos
fere, cu consum de energie,
într-o stație de reducererăcire; am putea realiza același lucru cu ajutorul unei turbine care ar pune în
‘lucru un generator de aproximativ 3 MW; din con
sumatori am deveni astfel
producători de energie electrică, aproape indepen
denți față de sistemul energetic național". De ce
nu se procedează așa ? Ini
țial, proiectul realizat de
I.P.S.C.A.I.A.-București nu
a prevăzut această soluție,
care ar fi deosebit de efi
cientă nu numai in între
prinderea din Arad.
Raidul nostru în cîteva unități economice dovedește
că in județul Arad se de
pun
eforturi
susținute
pentru economisirea ener
giei
și
combustibililor.
Totuși, există încă rezerve
de economisire a energiei
și combustibililor în fie
care unitate, la flecare
loc de muncă, a căror
valorificare poate și trebuie
să asigure un consum cit
mai redus pe fiecare pro
dus in parte cel puțin în
limita cotelor repartizate.

Valeria ICIJ1M
Tristan MIHUȚA

La baza coșului de fum care expe
diază la mare înălțime în atmosferă
gazele arse de la Fabrica de izola
toare electrice din sticlă (F.I.E.S.)
Botoșani, într-o magazie construită
cu mijloace proprii din cărămidă refolosită funcționează un recuperator
primar de energie, care realizează în
călzirea aerului de combustie. Mai
exact spus, în locul aerului rece, se
introduce in arzătoarele ctiptorului
aer încălzit la o anumită tempera
tură, evitindu-se un consum supli
mentar de carburanți. în felul acesta
se obține o di
minuare a consu
mului de circa 150
tone combustibil
convențional pe
an.
Este numai una
din măsurile prin
care această uni
tate — una din
întreprinderile energointensive ale
județului — contribuie la utilizarea
chibzuită a energiei electrice și com
bustibilului. De la începutul anului
și pină la această dată, în unitate
s-au economisit peste 230 tone
combustibil convențional și circa
100 MWh energie electrică.
Și aceste realizări sînt cu atit mai
meritorii cu cît ele s-au obținut în
condițiile indeplinirii la timp și de
bună calitate a sarcinilor la export,
ale depășirii prevederilor la producția-marfă industrială, ale înfăptuirii
programelor de creștere a producti
vității muncii.
împreună cu inginerul Virgil Tru
fanda, șeful compartimentului mecanoenergetlc trecem în revistă
citeva din cele mai eficiente soluții
aplicate. în afara punerii In func
țiune a recuperatorului de energie
termică amintit s-au făcut izolații
din vată de sticlă la cuptoarele elec
trice și s-au optimizat temperaturile
la cuptorul de șocuri termice. La aceste utilaje, care sînt cele mai mari
consumatoare de energie electrică,
s-a diminuat consumul normat cu
circa 2 la sută.
Un lucru esențial de care au grijă
oamenii muncii de la F.I.E.S. Boto
șani este acela ca nici într-iln loc pe
fluxul tehnologic să nu Intervină o

defecțiune. La cuptorul de topit sti
clă, presa de corpuri izolatoare, cup
torul electric de egalizare a tempera
turilor, automatul de călire sau in
cuptorul de șocuri termice se urmă
rește cu rigurozitate ca exploatarea
să se desfășoare in cele mai bune
condiții. O singură dereglare poate
determina ca întreaga șarjă de
sticlă să fie rebutată și energia
utilizată să reprezinte simplă risipă.
De aceea, se manifestă exigență la
efectuarea reparațiilor capitale la
linia de fabricație.

BOTOȘANI;

tate pe gaz metan. Centrala de ingi
nerie tehnologică și de proiectare
pentru industria electrotehnică Bucu
rești și-a declinat interesul și asenti
mentul pentru o astfel de soluție.
Din spirit de disciplină, s-a revenit
cu o adresă la Centrul de proiectare
de la Cluj-Napoca. Dacă se anali
zează bilanțul energetic la instalația
existentă și noua variantă, se con
stată o creștere a consumului de gaz
metan și, in consecință, nu s-a dat
curs acestei propuneri.
Alte propuneri sînt însă absolut
valabile șt au fost
aplicate gospodă
rește. S-» realizat
contorizarea pe
sectoare — elec
tricianul de tură
urmărește riguros
consumurile, iar
dacă apar abateri
de la programele
stabilite, se de
pistează cauza și
se iau urgent măsurile de remediere.
O soluție deosebit de eficientă este
recuperatorul de căldură din gazele
arse de la coșul de fum al cuptorului
de topit sticlă. Un fascicul de țevi
prin care circulă apa preia căldura
de la aceste gaze și o face utilă
uzului gospodăresc : încălzirii și ca
apă caldă menajeră în cadrul uni
tății. la căminele de nefamiliști ale
unității și ale întreprinderii mecani
ce Botoșani. Capacitatea recuperato
rului este de 360 tone combustibil
convențional pe an, ceea ce repre
zintă o degrevare echivalentă a con
sumului de carburant pe oraș.
Aceleași preocupări se înregistrează
și în direcția economisirii energiei
electrice. Astfel, s-au introdus limitatori pentru evitarea mersului in
gol al unor mașini-unelte, a trans
formatoarelor de sudură și a conver
tizoarelor de sudură. Cu toate aces
tea, trebuie să spunem că mai sînt
utilaje care merg în gol. Totodată,
se impune mai multă grijă pentru
soarta semifabricatelor din sticlă în
transport, depozitare, manipulare pe
flux tehnologic.

O dovadă că se poate
— Cînd se execută reparațiile ca
pitale — precizează inginerul Virgil
Trufanda — las munca de birou, las
toate hîrtiile și particip moment cu
moment la activitatea echipei aflate
în lucru. Reparațiile capitale făcute
cu seriozitate contribuie la obținerea
unor parametri tehnologici superiori
și, implicit, la reducerea consumuri
lor energetice planificate.
Printr-o largă participare determi
nată și de necesitățile producției apar
idei dintre cele mai valoroase. Pină
nu de mult, pentru distribuția aerului
în presa de corpuri izolatoare din
sticlă și în automatul de călire a
acestor corpuri erau folosite așa-numitele selsine. Pe lingă faptul că
erau din import, aceste selsine se
uzau repede și necesitau un consum
mai mare de energie electrică. Selsinele au fost înlocuite în misiunea lor
de producție cu un singur motor de
curent continuu de 0,95 kW. Proce
deul și-a confirmat în timp avan
tajele.
Pentru economisirea energiei, oa
menii vin cu fel de fel de propuneri,
unele valoroase, altele de o logică
îndoielnică. De la întreprinderea de
rețele electrice Botoșani s-a propus
ca cuptoarele electrice de egalizare
a șocurilor termice să fie reproiec-

Eugen HRUȘCA
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Acțiuni în vederea completării și bunei gospodăriri a furajelor

Majoritatea unităților agricole din
Județul Giurgiu au obținut rezultate
bune în ce privește asigurarea fura
jelor destinate animalelor pentru se
zonul rece al anului. Prin creșterea
suprafețelor cultivate cu trifoliene a
sporit producția de fin. De altfel,
numai la lucernă s-au asigurat peste
6 000 tone în plus față de realizările
diri anul trecut. Cu cele mai bune
rezultate In această privință se În
scriu cooperativele agricole Slobozia,
Găujani, Putineiu, Vedea, I.A.S. Adunații Copăceni ș.a. Potrivit balanței
furajere întocmite pe baza rațiilor
necesare hrănirii în perioada de stabulație a efectivelor de animale exis
tente tn județ, trebuiau depozitate
57 000 tone fin, 264 266 tone suculente
și 119 400 tone grosiere. Din datele
furnizate de direcția agricolă rezultă
că in bazele furajere ale unităților
agricole din județ a fost depozitat
numai 70 la sută din necesarul de
fin.
„Deși am avut un an bun, cu mul
tă vegetație, la fîn unitățile agricole
au un deficit de 17 600 tone — ne
spune medicul veterinar Alexandru
Epingeac, director cu zootehnia la
direcția agricolă județeană. Ca atare,
șase întreprinderi agricole de stat ți
63 cooperative agricole nu au nici
acum asigurate stocurile de fîn In

VÎLCEA:

... -

conformitate cu numărul efectivelor
de animale și cu rațiile stabilite".
Deficitul de fîn poate și trebuie să
fie acoperit prin depozitarea unor
cantități mal mari de suculente și
grosiere. Pe total județ se prelimină
realizarea și chiar depășirea cantită
ților de suculente prevăzute în pro
gram. Sint unele cooperative agri
cole — Valea Dragului, Clejani, Crevedia Mare — care au și acum un
deficit de peste 2 500 tone fiecare,
iar la cooperativele din Cartojani,
Roata, Mihăilești, Novaci, Comana,
Vînătorii Mari, Ogrezeni ș.a. defici
tele de suculente reprezintă. In me
die, 1 500—2 000 tone. Iată de ce tre
buie luate măsuri în vederea conti
nuării lucrărilor de însilozare.
In ceea ce privește grosierele, „nu
sînt probleme", se afirmă la direcția
agricolă. „Chiar se prelimină o de
pășire substanțială a cantităților pla
nificate". Dar. așa cum s-a putut
constata pe teren, la cooperativele
agricole din Pădureni, Vînătorii Mici,
Stoenești-Floreștl, Găiseni ș.a. defi
citul de grosiere variază Intre 250 și
500 tone. Și aceasta în timp ce pe
cimp există foarte mulțl coceni de
porumb, care trebuie adunați și
transportați în apropierea fermelor
zootehnice. Și transportarea In uni
tățile agricole a cantităților de tăiței
de sfeclă, rezultați din procesul de

fabricație de la întreprinderea de
specialitate din localitate, se desfă
șoară cu încetineală. In programul de
asigurare a bazei furajere pe acest
an este prevăzută și măsura de amonizare a paielor, pentru ca acestea
să fie mai bine folosite In hrana ani
malelor. Dar, deși se dispune de
utilajele necesare ți de o echipă
specializată în acest sens, operațiu
nea de amonizare a paielor nu a pu
tut fi efectuată întrucit unitățile agri
cole nu și-au asigurat la timp foli
ile de polietilenă necesare acoperirii
șirelor.
Timpul este încă favorabil strânge
rii din cîmp ți transportării tuturor
resurselor de furaje. Așa cum a in
dicat comitetul județean de partid,
este necesar ca, peste tot, să fie ur
mat exemplul unităților agricole
fruntașe în ce privește asigurarea
furajelor. Printr-o amplă mobilizare
de forțe, este necesar să fie strînsa
toate resturile vegetale : vreji de le
guminoase, frunze ți colete de sfe
clă, culturile duble care nu au ajuns
încă la maturitate ți alte resurse de
furaje, care pot contribui, In peri
oada de stabulație, la o hrănire ra
țională a animalelor.

Ion MANEA
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Adăposturile pentru animale să fie terminate cit mai repede

In județul Vîlcea, zootehnia a cu
noscut o dezvoltare puternică, acest
sector avînd o pondere de aproape
50 la sută in ansamblul producției
agricole. Această dezvoltare se da
torează atît condițiilor naturale fa
vorabile existente în această zonă —
pajiști și finețe pe suprafețe Întin
se —, tradiției Îndelungate in creș
terea animalelor, cit și măsurilor
luate de organele județene în ve
derea sporirii efectivelor și a can
tităților de furaje. Acum, la apropie
rea timpului friguros, in majoritatea
f' elor zootehnice se acționează
1 derea asigurării celor mai bune
condiții de iernare a animalelor.
Din datele furnizate de direcția
agricolă a județului rezultă că s-au
depozitat 59 300 tone fîn, 124 700 tone
suculente și 80 700 tone grosiere.
Adevărat, la unele sortimente, cum
este finul, cantitățile sînt mai mici
și de aceea se urmărește buna lor
gospodărire. Cum se acționează, ce
măsuri concrete au fost luate pen
tru ca, în condițiile amintite, uni
tățile agricole din această parte a
țării să depășească greutățile pro
vocate de seceta care a influențat
negativ producția de furaje ?
— Cu excepția cooperativei agri
cole din comuna Drăgoiești, celelal
te unități agricole din consiliul
nostru au un deficit de aproape
330 tone fin — ne spune inginerul
Gheorghe Iordache, zootehnlstul-șef
al consiliului agroindustrial Băbenl.
Sigur, avem un excedent de grosie

re, dar acesta nu va putea el singur
să echilibreze balanța de furaje.
Tocmai de aceea biroul de coordona
re a activității politico-organizatorice a analizat In detaliu toate pro
blemele legate de zootehnie ți a
stabilit o serie de măsuri prin a
căror aplicare se urmărește o bună
furajare și îngrijire a animalelor,
ceea ce este de natură să asigure,
In sezonul rece, obținerea unor pro
ducții bune de lapte și alte produse
animaliere.
Din programul special elaborat la
nivelul conducerii consiliului agro
industrial Băbeni reținem, între
altele, înființarea In toate fermele
zootehnice din cooperativele agricole
a unor echipe de cooperatori care
prepară furajele în amestec pe baza
unor prevederi zilnice, depozitarea
sfeclei furajere în spații închise,
astfel Incit să se prevină once de
precieri prin îngheț. O altă cate
gorie de măsuri vizează repararea șl
punerea în funcțiune a tuturor utila
jelor folosite în zootehnie, asigura
rea unor stocuri de materiale și
piese de schimb pentru toate cate
goriile de instalații, completarea for
mațiilor de îngrijitori prin recruta
rea din rîndurlle cooperatorilor a
celor mai buni crescători de animale
ș.a.m.d.
O atenție aparte s-a acordat pre
gătirii pentru iarnă a construcțiilor
zootehnice. In toate, unitățile agricole
din județ spațiile existente au fost
reparate, s-a făcut etanșeizarea uși

Gala dramaturgiei românești actuale

tv
20,00 Telejurnal
20.20 Viața economică
20,30 Țara întreagă
tnttmplnă Confe
rința
Națională
a
partidului
• Calitatea munci! — expresie a
spiritului revoluționar. Reportaj

vremea
Ir stitutul de meteorologie șl hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru
intervalul 17 noiembrie, ora 20 — 20
noiembrie, ora 20. In țară : Vremea se
va răci treptat. Cerul va fi mai mult
noros. Vor cădea ploi locale, frecventa
lor fiind mal mare In estul tării. In
regiunile din nordul, centrul șl estul
tării, pe alocuri, precipitațiile se vor
transforma în lapovlță șl ninsoare. La
munte va ninge. Vlntul va
prezenta

teatre
• Teatrul National (14 7171. Sala
mare) : A 12-a noapte — 18 ; (sala
Amfiteatru) : Campionul — 18
• Filarmonica
„George
Enescu"
(15 68 75, sala Studio) : Seară de so
nate. Marius Sima — vioară. Came
lia Cojocaru-Slma — pian — 17 ;
(Ateneul Român) : Seară de sonate.
Mihail Homițer (U.R.S.S.) — violon
cel, valentin Gheorghiu — plan — 18
• Opera Română (13 18 57) : Nabucco
— 18
• Teatru! de operetă (13 63 48. bd.
N. Bălcescu nr. 2) : Liliacul — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra
*
(sala
Grădina Icoanei,
11 95 44) :
Dimineață pierdută — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : O femeie
drăguță cu o floare și ferestre spre
Nord — 18

Ion STANCIU
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Comisiei Electorale Centrale
privind alegerea a trei deputați
in Marea Adunare Națională
în circumscripțiile electorale nr. 23
„Grivița Roșie", municipiul Bucu
rești, nr. 1 Tîrgu Jiu, județul Gorj,
și nr. 11 Vălenii de Munte, județul
Prahova, au avut loc In ziua de
15 noiembrie a.c. alegeri parțiale de
deputați In Marea Adunare Națio
nală.
Comisia Electorală Centrală a ve
rificat lucrările comisiilor electorale
de circumscripție și ale comisiilor
secțiilor de votare șl a constatat că
alegerile s-au desfășurat In confor
mitate cu prevederile Leg» Electo
rale a Republicii Socialiste România.
Pe buletinele de vot a fost Înscris
cite un candidat al Frontului Demo
crației și Unității Socialiste In fie
care din cele trei circumscripții
electorale.
în circumscripția electorală nr. 23
„Grivița Roșie", municipiul Bucu
rești, din totalul de 49 334 alegători
Înscriși In listele electorale s-au pre
zentat la vot 49 329 alegători, reprezentînd 99,99 la sută. Pentru candi
datul propus au votat 49 092 ale
gători, adică 99,52 la sută. A fost
ales deputat In Marea Adunare Na
țională tovarășul Ibănescu Neculai,
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului.
în circumscripția electorală nr. 1
Tîrgu-Jiu, județul Gorj, din totalul
de 53194 alegători Înscriși În listele
electorale s-au prezentat la vot 53 194
alegători, reprezentînd 100 la sută.
Pentru candidatul propus au votat
53 194 alegători, adică 100 la sută. A
fost ales deputat In Marea Adunare
Națională tovarășul Fluture Petre,
ministrul energiei electrice.
In circumscripția electorală nr. 11
Vălenii de Munte, județul Prahova,
din totalul de 46 731 alegători înscriși
In listele electorale, s-au prezentat
la vot 46 728 alegători, reprezentînd
99,99 la sută. Pentru candidatul pro
pus au votat 46 637 alegători, adică
99,81 Ia sută. A fost ales deputat tn
Marea Adunare Națională tovarășul
Teodorescu Șerban Dumitru, minis
trul industriei construcțiilor de ma
șini.
Lucrările referitoare Ia alegerile
parțiale au fost Înaintate Biroului
Marii Adunări Naționale pentru a fi
transmise Comisiei de validare a
Marii Adunări Naționale.

Cronica zilei
Luni a fost semnat la București
Protocolul Intre guvernele Republicii
Socialiste România și Republicii
Populare Democrate Coreene privind
schimbul de mărfuri și plățile pe
anul 1988. Documentul prevede creș
terea tn continuare a schimburilor
economice dintre cele două țări.
i

(Agerpres)

VĂ INFORMĂM DESPRE:

TIMIȘOARA

La Timișoara s-a Încheiat, ediția a
IV-a a Galei dramaturgiei românești
actuale, competiție artistică de an
vergură națională, înscrisă In suita
amplelor manifestări politico-ideologice și cultural-educative dedicate
Conferinței Naționale a partidului șl
celei de-a 40-a aniversări a procla
mării Republicii. Juriul, alcătuit din
personalități de frunte ale vieții
noastre teatrale, prezidat de artistul
poporului Radu Beligan, a acordat
premiul pentru cel mal bun spec
tacol al galei Teatrului național Ti
mișoara, care a prezentat în premie
ră absolută piesa „Dalbul pribeag"
de D. R. Popescu (regia — loan Eremia). Premiul pentru regie a reve
nit ex aequo lui loan Eremia (Tea

lor șl ferestrelor. Nu același lucru
se poate spune despre construcțiile
noi. Sînt o seamă de cooperative
agricole care la ora actuală nu au
unde să-ți adăpostească toate oile.
Deși au beneficiat Încă din prima
parte a anului de importante fon
duri de investiții, cadrele de condu
cere - din cooperativele agricole
Ioneștl, Valea Mare, Alunu, Lăpușata. Roșiile etc. n-au urmărit finali
zarea lucrărilor. Conducerea coope
rativei agricole din comuna Pesceana justifică, bunăoară, nerealizarea
grajdului pentru maternitate jdînd
vina pe lipsa unor constructori care
să le realiz'eze acest obiectiv. Din
această cauză, unitatea intră tn
iarnă cu numai 179 juninci din cele
340, pe care trebuia pînă lâ ora
actuală să le procure prin redistri
buire de la alte cooperative agri
cole din județ.
Timpul friguros, care de acum
se face simțit In județul Vîlcea.
impune luarea unor grabnice mă
suri ca toate adăposturile pentru
animale planificate să se realizeze
în acest an să fie terminate, nece
sitate determinată mai ales de creș
terea efectivelor de ovine șl bovine
cu care cooperativele agricole tre
buie să se prezinte la sfirșitul aces
tui an.

COMUNICATUL

trul național Timișoara) șl Alexan
dru Tocilescu (Teatrul „Lucia Sturdza
Bulandra" București — spectacolul
cu piesa „Io, Mircea Voievod" de
Dan Tărchilă), iar cel de scenografie
Emiliei Jivariov (Teatrul național
Timișoara). Juriul a acordat un pre
miu pentru participare excepțională
actriței Leopoldlna Bălănuță (spec
tacolul „Respirări cu Nichita Stănescu", prezentat de Teatrul Mic —
București). Au mai fost acordate
premii pentru cele mai bune inter
pretări ale uhor roluri feminine și
masculine. De asemenea, particlpanților le-au fost atribuite o serie de
premii din partea unor foruri cultu
rale și artistice locale. (Cezar
Ioana).

20.45 Teatru TV. „Uneori
Imposibilul
nu există", de Virgil Stoenescu.
Premieră pe țară.
Cu : Florica
Zamflrescu, Catrlnel Paraschlvescu. Ion Marinescu, Colea Răutu,
Andrei Codarcea, Răzvan
Vasllescu. Ileana Șerban, Monica Modreanu. Regla artistică : Dan
Pulcan
21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

intensificări tn regiunile estice șl sudestice, predomlntnd din nord-est, cu
viteze Intre 40 șl 70 kilometri pe oră.
Temperaturile minime vor fi cuprinse
Intre minus 4 șl plus 6 grade, Izolat
mai coborite, cele maxime vor oscila
Intre zero șl plus 10 grade. In Bucu
rești : Vreme în curs de răcire. Cerul
va fi mai mult noros. Temporar vor
cădea precipitați! sub formă de ploaie
care, trecător, pot fi șl sub formă de
lapovlță si ninsoare. Vintul se va in
tensifica treptat din sector nord-estlc.
Temperaturile minime vor fi cuprinse
Intre zero șl 3 grade, cele maxime vor
oscila Intre 6 șl 9 grade.

• Teatrul Foarte Mlo
(14 09 05) :
Lewis și Alice — 18.30
• Teatrul
de comedie
(16 64 60) :
Slugă la doi stăplni — 18
• Teatrul „C. I. Nottara** (59 31 03,
sala Magheru) : Bis și plins — 18 ;
(sala Studio) : Craii de Curtea Veche
— 18,30
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic,
14 72 34) : Visul unei nopți de iarnă
— 18,30
• Teatrul satlrlc-muzical „C. Tănase“ (sala Victoria. 50 58 85) : Băr
batul fatal — 19
• Ansamblul
artistic
„Rapsodia
română" (13 13 00) : Pe sub cetini, la
izvoare — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) :
Toate ptnzele sus — 9 ; Albă ca Ză
pada $1 cei 7 pitici — 15
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala
Victoria) : Vitejii cetății Bade-Bade
— 10 ; Bu-Ali — 15 ; (sala Cosmonauților, 11 12 04) : Cartea cu jucării
— 15

Confecții pentru sezonul rece
Orice sezon, firește, lși are măr
furile adecvate. Priviți, de pildă,
vitrinele marilor magazine care
flanchează intrările și veți observa,
după mărfurile expuse, că factorii
de resort s-au ocupat din timp să
vină in întîmpinarea sezonului rece
cu mărfuri pe măsură. Iată, de
pildă, pentru ilustrare, ne-am oprit
la cea mai nouă unitate din Capi
tală. Magazinul universal Titan
din cartierul Balta Albă, cu o exis
tentă de numai patru luni. De cum
îi treci pragul, frapează o invita
ție de-o șchioapă de a-ți arunca
„o privire asupra modei" si un
„Bine-ațl venit în magazinul nos
tru", de rară ospitalitate. Deci, o
dată binevenlți. străbatem împreu
nă cu tinărul director al magazi
nului. Viorel Spătaru, cele 32 de
raioane dispuse pe patru etaje. Re
ținem, dincolo de tinerețea și soli
citudinea vinzătoarelor, curățenia,
modernitatea magazinului, microexpozițiile pe fiecare etaj în care
mărfurile sînt etalate selectiv, dis
punerea acestora cit mai aerat, pe
suporturi. în așa fel ca. dintr-o
singură privire, să poți constata di
versitatea de articole și să poți alege articolul dorit. Ne oprim mai
atent la etajele I destinat numai
copiilor. II numai femeilor și III
bărbaților, de la cravate la confec
ții. Și pentru că e vorba numai
despre confecții, ne vom ocupa
numai de acestea, cu precizarea
făcută de director că „nu poți să
nu te zbați ca să ai marfa cea mai
solicitată, într-un magazin atît de
nou. de modem și a cărui prestanță
sporește prin tot ceea ce șt» să
oferi cumpărătorului".
Practic, ce oferă atît de noul
magazin Titan celor 400 000 de lo
cuitori din cartierul Balta Albă,
din alte cartiere ale Bucureștlulul
sau celor în trecere pe aici la ca
pitolul confecții ?
Pentru copii s-au pu» In vlnzare
paltoane din tercot cu blană ar
tificială, gen hanorac, paltoane
de stofă, salopete cu blană arti

• Circul București
sosit circul ! — 19

(10 <1 95) 2

A

cinema
• Cale liberă : SCALA (11 03 72) —
9; 11: 13; 15; 17; 19, FAVORIT
(45 31 70)
—
9; 11; 13: 15; 17; 19,
EXCELSIOR (85 49 45) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
• Cetatea
ascunsă :
LUMINA
(14 74 16) — 9; 11; 13; 13; 17: 19. CIU
LEȘTI (17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17;
19, FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 13;
15; 17
• Tunelul (spectacol de gală In ca
drul
„Zilelor filmului japonez*) :
STUDIO (59 53 15) — 19
• Pădurea
de
fagii
BUZEȘTI
(50 43 58) — 15; 17; 19
• Secretul lui Nemesis l
GLORIA

ficială din poseinS, «curte din
stofă, scurte matlasate din ter
cot. scurte trei sferturi din stofă,
salopete și pantaloni matlasați din
tercot și poseină. Femeile benefi
ciază de prezentabile pârdesie din
stofă In diverse nuanțe de Ia I.C.
Craiova, de paltoane din tercot,
scurte din tercot, fuste de stofă,
produse de I.C.T.B. după linia
modei pe plan mondial, rochii
de stofă drepte, largi sau in
pliseuri etc., confecționate la I.C.
Arad, compleuri din stofă de o
deosebită eleganță realizate de
I.C.T.B. In linia compleurllor pen
tru export, un bogat sortiment de
pârdesie, jachete, pantaloni din
stofă în diverse culori.
Pentru bărbați există o varietate
de scurte din relon matlasate ®i
pantaloni plușcord, realizate la
I.C.T.B., înlocuitori de paltoane
din tercot cu blană sintetică,
de la I. C. Rlmnicu Sărat, și
un sortiment foarte divers de pan
taloni și sacouri groase din stofă.
Acestora li se adaugă o serie de
accesorii precum căciuli din blană
veritabilă și sintetică, pălărioare
din stofă și pălării din fetru, fulare
asortate vestimentației amintite,
mănuși. Un amănunt demn de re
ținut : se află în vinzare costume
de schi matlasate din poseină
pentru copii, femei și bărbați. Ma
gazinul Titan, după cum conchide
directorul său. dispune la ora ac
tuală de un sortiment bogat de
confecții pentru toate viratele și
preferințele.
Aflăm că dispun de mărfuri si
milare I.C.S. „Unirea". „Victoria",
„București", „Bucur-Obor". „Matema-Vulturul de Mare", ca să amintim doar cfteva din marile ma
gazine ale Capitalei. De asemenea,
raioanele specializate ale marilor
magazine din județele țării sînt
bine aprovizionate cu confecții pen
tru sezonul rece,

Marta CUIBUȘ

(47 46 75)
—
9; 11; ÎS; 15; 17; 19,
AURORA (35 04 66)
—
8,30; 10,30;
12.30; 14,45; 17; 19,15.
BUCUREȘTI
(15 61 54) — 3,15; 10,30; 12,30; 14,45;
17,15; 19
• Figurant» l ARTA (21 SI 86) — 9;
12; 15; 18, MIORIȚA (14 27 14) — 9;
12; 15; 18
• Anul soarelui liniștit : SALA MICA
A PALATULUI — 17,15: 19,30
• Program special pentru copil șl
tineret; DOINA (lt 35 38) — 9; 11:
13; 15; 17; 19
• Eroi
Îndrăgiți
ni
ecranului :
PATRIA (11 80 25) — 9; 11; 13; .15;
17; 19
• Inspector fără armă : TIMPURI
NOI (15 6110) — 9; 11; ÎS; 15; 17; 19
• Acțiunea Edelstein i FERENTARI
(80 49 85) — 15; 17; 19
• Moromețtl s COTROCENI (49 48 48)
— 15; 18
• Planeta Kln Za Za a VIITORUL
(10 67 40) — 15; 18
• Oaspeți neașteptați : PROGRESUL
(23 94 10) — 15; 17; 19

0 nouă contribuție la dezvoltarea colaborării
multilaterale prietenești româno-iugoslave
Continuitatea, eforturile susținute
ale comuniștilor români și iugoslavi,
ale popoarelor țărilor prietene în
vederea extinderii și aprofundării
colaborării, in spiritul bunei vecină
tăți sînt liniile directoare ce s-au
afirmat de-a lungul timpului în rela
țiile româno-iugoslave. Aceste ca
racteristici au fest din nou reliefate
de vizita oficială de prietenie pe
care tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretar general al P.C.R., președin
tele Republicii Socialiste România,
împreună cu tovarășa
Elena
Ceaușescu, a efqctuat-o în aceste
zile în țara vecină, la invitația to
varășului Lazar Moisov. președinte
le Prezidiului R.S.F. Iugoslavia, și a
tovarășului Boșko Krunici, președin
tele Prezidiului C.C. al U.C.I.
Este bine cunoscut că, avînd o bo
gată tradiție, raporturile de priete
nie dintre țările si popoarele noas
tre au fost puternic impulsionate de
intîlnirile frecvente dintre președin
tele Nicolae Ceaușescu și președin
tele I.B. Tito — evocate în mod
semnificativ și cu prilejul actualei
vizite —, care le-au așezat pe temelii
trainice și le-au conferit, de-a lun
gul anilor, un conținut tot mal bo
gat, deschizîndu-le, totodată, largi șl
rodnice perspective. In anii ce au
urmat, continuitatea dialogului la ni
vel înalt, pe linie de partid și de
stat, desfășurat frecvent, atît la
București, cit si la Belgrad, a eviden
țiat permanenta intereselor majore
reciproce și a voinței de a asigura
relațiilor bilaterale o evoluție mereu
ascendentă, ceea ce si-a găsit expre
sie în importante înțelegeri și hotăriri
comune, menite să ducă la lărgirea
și diversificarea colaborării, potrivit
cerințelor prezentului și viitorului.
Aceste relații au reconfirmat mereu
caracterul rodnic al principiilor depli
nei egalități In drepturi, respectului
independenței și suveranității națio
nale, neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc.
Spiritul profund constructiv, ca
racteristic relațiilor dintre cele două
țări, a răzbătut cu putere și cu pri
lejul actualei vizite. în acest sens,
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a
arătat : „Noi apreciem stadiul actual
al relațiilor româno-iugoslave — care
este rezultatul unor îndelungate
eforturi depuse, de-a lungul anilor,
și de o parte, și de alta — șl con
siderăm că avem datoria să facem,
și în continuare, totul pentru ca ele
să cunoască o dezvoltare tot mai pu
ternică, să se afirme, intr-adevăr, ca
un exemplu de relații intre țări ve
cine și prietene, de raporturi inter
naționale noi, bazate pe deplină ega
litate, stimă și respect reciproc".
La rîndul său, tovarășul LAZAR
MOISOV a subliniat: „Acesta este,
tovarășe președinte, încă unul din
seria atît de caracteristică a dialogu
rilor deschise, prietenești cu dum
neavoastră, șl care au devenit nu
numai tradiție, ci și o practică uti
lă, căreia ii acordăm o importanță
excepțională. Cu atît mai mult, /cu
cit acest mod de lucru l-am con
struit de-a lungul anilor, benefici
ind de identitatea de opinii asupra
lumii și animați întotdeauna de do
rința de a identifica perspectivele
pentru care, ca vecini, avem con
diții favorabile șl interese vitale in
direcția dezvoltării multilaterale a
relațiilor noastre de colaborare".
Convorbirile
dintre
tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășul
Lazar Moisov — desfășurate, așa
cum se arată în Comunicatul co
mun, într-o atmosferă cordială și
prietenească, in spiritul Înțelege
rii și respectului
reciproc — au
prilejuit examinarea unul larg evan
tai de probleme privind evoluția șl
perspectivele relațiilor bilaterale șl
sitdația pe plan mondial. Pornindu-se de la concluzia că relațiile
româno-iugoslave se dezvoltă cu
succes, s-a subliniat însemnătatea pe
care o are în ansamblul acestora
colaborarea economică — ceea ce
își găsește o puternică expresie în
construirea prin eforturi comune și
utilizarea sistemelor hidroenergetice
și de navigație de la Porțile de Fier
— și s-au apreciat pozitiv eforturile
ce se depun în vederea folosirii mai

depline a potențialului economic al
celor două țări, al avantajului apro
pierii geografice pentru intensifi
carea acestei colaborări. O însemnă
tate deosebită are Înțelegerea de a
se elabora un program’ de perspec
tivă, care, axindu-se pe promovarea
cooperării și specializării în produc
ție în ramuri principale, în scopul
realizării unor produse de înalt ni
vel tehnic și tehnologic, va defini li
niile directoare ale ridicării pe o
treaptă superioară a conlucrării eco
nomice și tehnico-științifice dintre
România și Iugoslavia, pa baze sta
bile și intr-o largă perspectivă.
Urmează, de asemenea, a se extin
de și diversifica colaborarea in do
meniile științei, culturii, invățămîntului șl pe alte planuri, ceea ce va
contribui, desigur, la o și mai bună
cunoaștere și mai strlnsă apropiere
reciprocă.
Amplul schimb de păreri eu pri
vire la evoluția situației internațio
nale în cadrul dialogului la nivel
Înalt a reliefat poziții Identice sau
foarte apropiate față de principalele
probleme ale lumii contemporane. A
fost pusă în lumină concluzia comu
nă că, prin contribuția întregii co
munități internaționale, a amplelor
acțiuni in favoarea păcii șl dezar
mării, a luptei pentru participarea
tuturor statelor la soluționarea pro
blemelor cardinale ce confruntă ome
nirea, in ultima vreme se conturează,
paralel cu menținerea pe plan mon
dial a unei situații complexe și con
tradictorii, și unele evoluții pozitive,
de natură să ducă spre crearea unor
relații internaționale mal stabile. în
acest cadru, România și Iugoslavia
apreciază că înțelegerea de prin
cipiu sovleto-americană privind li
chidarea rachetelor cu rază me
die și a celor operativ-tactice
poate avea o însemnătate isto
rică pentru declanșarea procesu
lui de dezarmare nucleară, subliniindu-se necesitatea de a se extin
de asemenea acțiuni si in alte do
menii in vederea reducerii armelor
nucleare strategice și a altor arme
de distrugere in masă, a opririi mi
litarizării spațiului cosmic. Cu pu
tere s-a. subliniat necesitatea ca toa
te statele, și în primul rind țările
din Europa, unde sînt amplasate
cele mal multe arme nucleare, să
conlucreze strins și să-și asume o
răspundere mai mare pentru reali
zarea de Înțelegeri care să ducă la
eliminarea tuturor armelor nucleare
de pe continent, ca și din Întreaga
lume.
Pomlndu-se de la realitatea că nu
numai armele nucleare, ci și cele
clasice, alimentind neîncrederea in
tre state, prezintă o gravă amenin
țare la adresa păcii, a fost reliefată
cerința da a se trece fără lntirziere
la măsuri de reducere substanțială
a armelor convenționale, a forțelor
armate șl a cheltuielilor militare,
ceea ce ar constitui o contribuție de
mare Însemnătate la promovarea
destinderii și înțelegerii internațio
nale.
Dialogul la nivel înalt a eviden
țiat. din nou. hotărlrea României șl
Iugoslaviei de a-si aduce contribu
ția la încheierea eu succes a reuniu
nii general-europena de la Viena.
astfel Incit, pornlndu-se de la diver
sitatea orinduirilor sociale pe conti
nentul nostru, să se deschidă per
spectiva edificării unei Europa a pă
cii și colaborării.
Tocmai prin această prismă a fost
analizată și evoluția situației din
Balcani, reafirmîndu-se hotărirea de
a se acționa pentru transformarea re
giunii noastre geografice intr-o zonă
a păcii, bunei vecinătăți și a conlu
crării, fără arme nucleare șl chimice,
fără baze militare străin?. Un rol im
portant revine reuniunii de la Înce
putul anului viitor a miniștrilor de
externe ai țărilor din Balcani, orga
nizată la propunerea Iugoslaviei, re
uniune chemată să dea un nou impuls
politicii de bună vecinătate și colabo
rare in regiunea noastră. Aceasta ar
deschide calea organizării unei lntilniri a șefilor de stat și de guvern ai
țărilor din Balcani — în sprijinul că
reia România, prin glasul președinte
lui său, s-a pronunțat de mai multă

vreme — ceea ce ar avea o mare în
semnătate in intensificarea eforturi
lor pentru soluționarea problemelor
de care depinde afirmarea mai pu
ternică a politicii de bună vecinăta
te și colaborare.
în spiritul aceleiași cerințe de a se
întări securitatea și pacea în Europa
și In întreaga lume, a fost reafirmat
sprijinul pentru propunerile vlzind
crearea de zone denuclearizata în
nordul șl centrul continentului nos
tru, ca șl In alte regiuni de pe glob.
Reliefindu-se gravitatea șl comple
xitatea focarelor de criză din diferi
te regiuni ale globului, s-au apreciat
ca elemente încurajatoare acțiunile
întreprinse in ultimul timp pentru
rezolvarea unor conflicte și crize
potrivit intereselor popoarelor direct
interesate și ale omenirii. In an
samblu, România și Iugoslavia pronunțîndu-se pentru Intensificarea eforturilor in vederea soluționării si
tuațiilor conflictuale, a tuturor pro
blemelor divergente dintre state nu
mai și numai prin mijloace pașnice,
prin tratative, pe baza principiilor
Cartel O.N.U.
în cadrul dialogului s-a reliefat
din nou că una din marile probleme
■le lumii contemporane o constituie
persistența și adincirea subdezvoltării,
ceea ce afectează grav două treimi
din omenire șl exacerbează contra
dicțiile pe plan mondial, subllniindu-se necesitatea ca țările rămase
in urmă, cit și țările dezvoltate din
punct de vedere economic să gă
sească Împreună soluții adecvate In
direcția făuririi unei noi ordini eco
nomice internaționale, soluționării
problemei datoriilor externe, instau
rării unor relații de egalitate și echi
tate, care să asigure dezvoltarea ar
monioasă și stabilă a economiei
mondiale.
Noile realități istorice impun par
ticiparea tuturor țărilor la soluțio
narea marilor probleme politice și
economice ale lumii contemporane,
în acest sens, dialogul a subliniat
necesitatea activizării țărilor mici și
mijlocii, • țărilor in curs de dezvol
tare și a celor nealiniate, care, lntărlndu-șl unitatea, pot aduce o con
tribuție crescîndă la asigurarea unei
politici de pace și progres.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu si
tovarășa Elena Ceaușescu au avut,
de asețnenea, convorbiri cu tovară
șul Boșko Krunici, președintele Pre
zidiului C.C. al U.C.I. Expresie a le
găturilor de solidaritate și colabo
rare dintre cele două partide, și aceste convorbiri s-au caracterizat
printr-o atmosferă de caldă priete
nie, de Înțelegere șl stimă reciprocă.
în acest cadru au fost examinate
probleme privind sporirea rolului
P.C.R. «i U.C.I. în aprofundarea re
lațiilor româno-iugoslave, deosebit
de semnificativă fiind înțelegerea de
■ intensifica și de acum Înainte con
lucrarea dintre cele două partide, de
a extinde legăturile și schimburile
de experiență dintre ele, ceea ce va
avea o Însemnătate deosebită pentru
dezvoltarea ansamblului relațiilor
dintre România «I Iugoslavia, dintre
popoarele lor vecine șl prietene.
în același context, s-a pus tn evi
dență rolul hotăritor al acțiunii uni
tara a forțelor revoluționare, demo
cratice de pretutindeni, a tuturor po
poarelor in lupta pentru pace și pro
gres, pentru a se deschide In fața
omenirii o nouă perspectivi — a co
laborării și înțelegerii, intr-o lume
mai bună și mai dreaptă.
Opinia publică din România sa
lută cu satisfacție și dă o înaltă ■preciere rezultatelor rodnice ale vi
zitei, ale actualelor convorbiri la
nivel Înalt româno-iugoslave, avînd
convingerea că acestea deschid noi și
ample perspective extinderii conlu
crării multilaterale prietenești intre
România șl Iugoslavia, dintre P.C.R.
și U.C.Î., dintre popoarele celor două
țări, marclnd, totodată, o nouă și
importantă contribuție la afirmarea
politicii de bună vecinătate, pace și
înțelegere In Balcani, ca și la scara
întregului continent european.

Al. CAMPEANU

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
FOTBAL : Azi, România — Austria (tineret)
Localitatea austriacă Stockerau va
găzdui astăzi meciul dintre selecțio
natele României și Austriei din ca
drul preliminariilor Campionatului
european de fotbal rezervat echipe
lor de tineret.
Din lotul României fac parte,
printre alții, Hristea, Gh. Popescu,
N. Zamfir, Săndoi, Pistol, Badea,
Sava, Cojocaru, Cadar și Pană.
• La Sofia, In meci pentru pre
liminariile turneului olimpic de fot
bal, echipa Bulgariei a învins cu
scorul de 4—0 (2—0) formația Nor
vegiei. în clasamentul grupei condu
ce U.R.S.S. (cu 9 puncte), urmată
de Elveția — (6 puncte). • La Cairo,
in meci pentru preliminariile tur-

neului olimpic, selecționata Tuni
siei a întrecut cu scorul de 1—0
(0—0) formația Egiptului. Au asistat
peste 90 000 de spectatori. • în
orașul La Valetta s-a disputat me
ciul dintre echipele Maltei și Elve
ției, contind pentru preliminariile
Campionatului european de fotbal
(grupa a Il-a). Partida s-a Încheiat
la egalitate: 1—1 (0—1). Din această
grupă selecționata Italiei este vir
tual calificată pentru turneul final
• La Rabat, în meci pentru preli
minariile turneului olimpic de fotbal,
echipa Marocului a Întrecut cu sco
rul de 2—1 (1—0) formația Cote
d’Ivoire.

Performanțele gimnastelor românce
continuă să fie elogiate în presa internațională
• Un articol din „Frankfurter Allgemeine Zeitung”
Presa de peste hotare a acordat
in ultima perioadă spații largi unor
performante de răsunet ale sporti
vilor români. Astfel, ziarul vestgerman „Frankfurter Allgemeine
Zeitung", într-un articol consacrat
campionatelor mondiale de gimnas
tică de la Rotterdam, menționează
elogios succesul gimnastelor român
ce. care au cîștigat titlurile mondia
le pe echipe și Ia individual com
pus, precum și alte cîteva prețioase
medalii. în articol se scrie, între
altele : La campionatele mondiale
din Olanda a fascinat stilul deosebit
de ușor, grațios al gimnastelor din
România, stil prin care acestea au
putut să exprime talentul lor acro
batic și artistic. Cu felul lor de a face
gimnastică, o gimnastică cu adevărat
feminină și de o mare, frumusețe,
româncele au cucerit Ia Rotterdam
chiar șl pe unii dintre criticii cei
mai exigenți ai acestui sport.
Aurelia Dobre, in vîrstă de 15 ani,
noua campioană mondială Ia indivi
dual compus, a cîștigat pentru pri
ma oară acest titlu ce nu se afla
pînă acum în palmaresul gimnasti
cii românești. Evoluția sa a fost
captivantă, grațioasă, plină de ele
ganță. După obținerea titlului de
campioană, ea și-a precizat dorința :
„Vreau să fiu ca Nadia Comăneci !“

Dar nu numai Aurelia Dobre a fost
sărbătorita acestor campionate. Ea
face parte dintr-o echipă foarte
omogenă care și-a atins țelul su
prem, cucerirea titlului mondial.
Sint șase gimnaste, șase caractere,
șase chipuri care iți rămin in minte
după ce au prezentat incintătoarele
lor exerciții.
Ziarul evidențiază aportul antre
norilor Adrian Goreac, Maria Cosma
și Octavian Belu, care au pregătit
noua echipă la centrul sportiv din
orașul Deva. Aici au fost create
sportivelor cele mai bune condiții
de dezvoltare a personalității lor.
Altfel nici nu ar fi fost posibil ca
gimnastele românce să cucerească
atîtea medalii șf inimile miilor de
spectatori. Adrian Goreac a prezis
aceste frumoase victorii sportive
chiar Înaintea competiției : „Vom
învinge, pentru că sintem foarte
bine pregătiți". Aurelia Dobre a și
numit următorul ei obiectiv: „în
1988 la Jocurile Olimpice, doresc ca
echipa noastră să cîștige medalia de
aur. iar eu vreau să devin campioa
nă olimpică".
La Rotterdam, Aurelia Dobre a
fost o descoperire, în viitor urmea
ză ca lumea sportului să o cunoas
că mai bine — se spune, în încheie
re, în articol.
(Agerpres)

HANDBAL: Echipa României
în „Supercupa mondială"
în perioada 17—22 noiembrie, se
lecționata masculină de handbal a
României va participa la Supercupa
mondială, competiție internațională
de prestigiu, care va reuni, la Dort
mund, echipe laureate la campiona
tele mondiale șl jocurile olimpice.
Echipele participante au fost Îm
părțite în două grupe, după cum ur
mează : Grupa A : R. F. Germania,
Ungaria, Suedia și Cehoslovacia ;
grupa B: Iugoslavia, U.R.S.S., Româ
nia și R. D. Germană.

★

HOCHEI. Turneul internațional de
hochei pe gheață de la Sofia s-a
încheiat cu victoria echipei Dizelist
Penza (U.R.S.S.), care a dispus in
finală cu scorul de 8—6 (3—1, 2—2,
3— 3), de selecționata secundă a
R.D. Germane. în partida pentru
locurile 3—4, echipa României a în
trecut cu scorul de 6—4 (2—1, 0—2,
4— 1) reprezentativa Ungariei.
ȘAH. în sala clubului de șah I.T.B.
din Capitală, a Început luni, campio
natul republican feminin de șah la
care participă 16 jucătoare. Iată re
zultatele Înregistrate în prima run
dă : Ligfa Jicman — Iudit Kantor
remiză, Gabriela Olărașu — Mariana
Duminică 0—1 ; Smaranda Bolcu —
Mariana Caravan remiză ; Eugenia
Ghindă — Ildico Kun 0—1 ; Mădălina Stroe — Gertrude Baumstark
remiză ; Otilia Ganz — Margareta
Mureșan remiză ; Lavinla Popescu
— Edith Kosma 0—1 ; Cristina Bădulescu — Cristina Stanca 1—0.
PATINAJ. Concursul internațional
de patinaj artistic de Ia Berlin a
fost cîștigat de Ronny Winkler (R.D.
Germană), urmat de Philippe Candeloro (Franța), Elvis Stojko (Ca
nada), Cornel Gheorghe (România),
Mirko Eichorn (R.D.G.), Brent Frank
(Canada). Au participat 20 de pati
natori din 14 țări.
Ceremonia aprinderii flăcării olim
pice pentru Olimpiada de lamă, ce
se va inaugura pe 13 februarie la
Calgary (Canada), a avut loc în
Olimpia, din Peloponez. Potrivit tra
diției, flacăra a fost aprinsă de la
razele soarelui, cu ajutorul unei
oglinzi, de către vestala olimpică,
actrița Katerina Didaskalou, și
transportată apoi Ia Atena, unde a
fost predată delegației Comitetului
olimpic canadian.

I

j

Acțiuni și luări de poziție pentru '
încetarea cursei înarmărilor

|

------------------------------------------------------------i
In favoarea unor progrese substanțiale la negocierile j
i

de dezarmare

WASHINGTON. La Detroit au
avut loc lucrările celei de-a V-a
Conferințe Naționale a Consiliului
Păcii din S.U.A. Potrivit agenției
A.D.N., în centrul dezbaterilor ce
lor 200 de delegați s-au aflat pro
bleme privind lupta pentru înre
gistrarea de noi progrese pe calea
spre o lume fără arme nucleare.
Directorul executiv, Michael Myerson, a relevat că mișcarea pentru
pace din S.U.A. salută apropiata
intîlnire sovieto-americană la nivel
înalt și preconizatul acord asupra

eliminării rachetelor nucleare cu
rază medie de acțiune și operativtactice. El a adăugat că în perioa
da următoare este necesar să fie (
înregistrate noi progrese substan
țiale în negocierile de dezarmare,
în primul rînd în direcția încheie
rii unui acord asupra reducerii cu
50 la sută a armelor strategice
ofensive, a Împiedicării militariză
rii spațiului cosmic, precum și a
unei interziceri cuprinzătoare a experințelor cu arme nucleare.

viitorului pașnic al omenirii

Săptămînă internațională
a oamenilor de știință pentru pace
TOKIO. Prin organizarea mai
multor mitinguri la o serie de uni
versități din Japonia, duminică s-a
încheiat cea de-a doua „Săptămînă
internațională a oamenilor de ști
ință pentru pace". In cadrul unei
astfel de manifestări organizate la
Hiroșima, 14 profesori și reprezen
tanți ai mișcărilor pentru pace din
această localitate și din Nagasaki

*
ț
*
*
*
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au cerut opiniei publice mondiale
să acționeze pentru a nu se ajunge
la o nouă tragedie de genul celor
prin care au trecut orașele nipone, i
în cursul celei de-a doua „Săptă- 7
mini internaționale a oamenilor de )
știință pentru pace" au fost orga
nizate acțiuni in 18 orașe din în
treaga Japonie.

Sprijin ideii de creare a unei zone denuclearizate

*
*
J

î
î
nama, ministrul malayezian a sub

în Asia de Sud-Est
KUALA LUMPUR. Țările mem
bre ale Asociației Națiunilor din
Asia de Sud-Est (A.S.E.A.N.) au
căzut de acord în principiu asupra
creării unei zone denuclearizate în
această zonă a globului, a declarat
Abdullah Fazdil Che Wan, minis
trul adjunct de externe al Malayeziei. într-o alocuțiune rostită în
parlament și citată de agenția Ber-

liniat că A.S.E.A.N. a întocmit un
Studiu asupra efectelor creării unei
asemenea zone în Asia de Sud-Est.
Membrii organizației, a relevat el,
împărtășesc opinia că o asemenea
zonă denuclearizată In această re
giune ar fi eficace dacă ar avea
acordul tuturor statelor regiunii.

Dezbaterile din Comisia pentru problemele economice ți
financiare a Adunării Generale a O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 16 (Agerpres).
criticat măsurile protecționiste. dis
— în cadrul Comisiei pentru proble
criminatorii. în comerțul mondial,
mele economice și financiare a Adu
agravarea poverii datoriilor externe
nării Generale a O.N.U. se desfă
ale țărilor în cursele dezvoltare,
șoară dezbateri asupra problemelor
cerînd soluționarea
de
*
durată si
comerțului internațional și dezvol
echitabilă a acestei probleme.
tării.
Referindu-se la rolul pe care tre
Sînt examinate probleme privind
buie să și-1 asume întreaga comu
rolul și importanta comerțului inter
nitate internațională în soluționarea
național. rezultatele celei de-a Vil-a
gravelor probleme cu care se con
sesiuni a U.N.C.T.A.D.. aspectele
fruntă economia mondială, s-a re
semnificative ale actualelor nego
afirmat propunerea României, a
cieri comerciale multilaterale din
președintelui Nicolae Ceausescu, po
cadrul G.A.T.T., cunoscute sub nu
trivit căreia Adunarea Generală a
mele de „Runda Uruguay".
O.N.U. trebuie să adreseze un apel
Luînd cuvîntul. reprezentantul tă
tuturor statelor de a renunța la mă
surile protecționiste si discriminato
rii noastre a evidențiat că tensiunile
și dezechilibrele care caracterizează
rii. la orice bariere artificiale. la
economia mondială au repercu
restricții și contingentări în cadrul
siuni profunde asupra comerțu
schimburilor comerciale și de a
aplica ferm prevederile G.A.T.T. pri
lui și asupra economiei mondiale. în
vind acordarea clauzei națiunii celei
special asufora țărilor în curs de
mai favorizate în comerțul dintre
dezvoltare, precum si a Întregului
climat politic internațional.
El a
state.

★

UNESCO se pronunță pentru asigurarea
PARIS. în cadrul celei de-a 26-a
UNESCO apelul de a contribui Ia
sesiuni a Conferinței Generale a amplificarea colaborării și interac
Organizației Națiunilor Unite pen țiunii în domeniul învățămîntulul,
tru Educație, Știință și Cultură • științei și culturii pentru a sprijini
(UNESCO), ale cărei lucrări se des instaurarea unui climat al păcii și
fășoară la Paris, delegații au fina înțelegerii reciproce. Participanții
lizat dezbaterile asupra probleme la dezbateri au subliniat în unani
lor legate de consolidarea păcii, de mitate că dezvoltarea schimburilor
creșterea Înțelegerii internaționa culturale între diverse țări ale lu
le, de drepturile omului și dreptu mii va aduce o contribuție substan
rile popoarelor. Rezoluțiile adopta țială la asigurarea unui viitor paș
te adresează statelor membre ale nic omenirii.

Schimburile economice internaționale
trebuie să fie eliberate de măsurile discriminatorii

*
*

Solidaritate cu lupta poporului angolez împotriva
atacurilor armate ale R. S. A.
întrunirea șefilor de stat ți de guverne ai țărilor africane
„din prima linie
**
r LUANDA 16 (Agerpres). — ComuLa reuniune au participat pre
■ nicatul comun dat publicității la În
ședinții Zamblel, Angolei, Botswanei,
Mozambicului,
Tanzaniei, primul-micheierea reuniunii șefilor de stat și
nistru al Republicii Zimbabwe și pre
de guvern al țărilor africane „din
ședintele SWAPO, Sam Nujoma.
prima linie", desfășurată la Luanda,
subliniază solidaritatea cu lupta
HARARE 16 (Agerpres). — Primulpoporului angolez împotriva atacu
ministru al Republicii Zimbabwe,
rilor armate aje regimului de la
Robert Mugabe, a conferit cu pre
Pretoria, cerîndu-Ie rasiștilor sudședintele Mozambicului. Joaquim
africani să înceteze orice act de
Chissano. aflat într-o vizită oficială
agresiune împotriva Angolei și să-și
la Harare. Părțile și-au exprimat în
retragă necondiționat trupele din
grijorarea în legătură cu agresiunile
această țară. Reafirmînd hotărîrea de
regimului de la Pretoria Împotriva
a apăra integritatea țărilor lor în
statelor independente vecine si au
fața agresiunilor armate ale R.S.A.,
condamnat recenta încălcare a teri
participanții au evidențiat necesita
toriului angolez de către trupele
tea acordării independenței Nami
sud-africane. Au fost analizate, de
biei în termenii rezoluției 435 a Con
asemenea, probleme legate de nece
siliului de Securitate. Comunicatul
sitatea asigurării securității ..corido
condamnă politica de apartheid din
rului Beira", artera de transport
R.S.A. și se pronunță pentru abo
mozambicană spre ocean, vitală pen
lirea acesteia.
tru economia angoleză.

NAȚIUNILE UNITE (Agerpres).
— „Grupul celor 77“ va prezenta în
cadrul Adunării Generale a O.N.U.
un proiect de rezoluție care con
damnă utilizarea măsurilor econo
mice ca mijloc de exercitare de pre
siuni politice asupra țărilor în curs
de dezvoltare. Multe țări dezvoltate,
se arată în document, aplică o ase
menea politică cu scopul de a in
fluenta deciziile suverane ale țărilor
mai puțin avansate.

★

Amenințarea cu aplicarea sau
chiar aplicarea unor restricții co
merciale, blocade, embargouri si alte
sancțiuni economice sînt incompati
bile cu principiile înscrise în Carta
O.N.U.. relevă documentul, arătînd
că toate aceste măsuri, care se fac
.tot mai simțite pe zi ce trece, con
travin normelor juridice internațio
nale referitoare la dezvoltarea rela
țiilor economice între state pe baze
juste, echitabile și democratice.

Pentru soluționarea echitabilă
a problemei datoriilor externe
BUENOS AIRES (Agerpres). —
într-o declarație făcută la Buenos
Aires, președintele Argentinei. Râul
Alfonsin. s-a pronunțat pentru re
lații noi. echitabile și' drepte. între
creditori și debitori, care să condu
că. pe baza unui efort conjugat, la
soluționarea problemei datoriei ex
terne — transmite agenția Prensa
Latina. El a arătat că. recent, firme
le creditoare străine au avansat Ar
gentinei noi condiții. împovărătoare,
pentru acordarea unui credit de 500
milioane dolari, contractat anterior,
ceea ce a pus guvernul argentinian
în situația de a declara că există po
sibilitatea ca Argentina să suspende
unilateral plățile la datoria externă
— precizează agenția.
Intre condițiile noi impuse de cre
ditori Argentinei figurează obligati
vitatea devalorizării monedei națio
nale și sporirea dobînzilor bancare.
„In fața acestei situații inacceptabi
le — a spus președintele Râul Al
fonsin — Argentina a anunțat că.
deși nu își schimbă poziția în favoa
rea inițierii unor negocieri cu cre
ditorii pentru solutionarea probleme
lor. totuși ar putea să suspende pla
ta datoriei externe, datorită penuriei
de devize".

WASHINGTON 16 (Agerpres). —
Sub uriașa povară a datoriei externe,
țările în curs de dezvoltare, în spe
cial cele latino-americane, s-au trans
format în exportatoare: de capital.
Astfel, în 1986, achitare^ dobînzilor
și a capitalului s-a ridicat pentru
America Latină la 33,5 miliarde do
lari, în timp ce primirea de noi
surse a totalizat 15 miliarde dolari,
Indică datele Băncii Interamericana
de Dezvoltare. Principalele țări de
bitoare latino-americane sînt Brazi
lia, Mexicul și Argentina, care însu
mează o datorie de peste 264 miliar

de dolari. Ele sînt urmate de Vene
zuela, cu o datorie externă cifrată
la 32 miliarde dolari.
TOKIO 16 (Agerpres). — Primulministru al Japoniei, Noboru Tekeshita, a cerut guvernului S.U.A. să
adopte cit mai curînd măsuri efi
ciente pentru reducerea datoriei ex
terne a Statelor Unite și a deficitului
comercial al țării, relatează agenția
A.D.N. Vorbind la o reuniune a pri
marilor și oamenilor de afaceri ni
poni și americani, premierul japo
nez a apreciat că această reducere
constituie premisa pentru stabiliza
rea relațiilor valutare occidentale.
Totodată, Noboru Tekeshita a relevat
că practicile
protecționiste ale
S.U.A. afectează comerțul dintre cele
două țări.

CIUDAD DE MEXICO 16 (Ager
pres). — Președintele Mexicului, Mi
guel de la Madrid, a înaintat Con
gresului documentul intitulat „Cri
terii generale de politică economică
pentru 1988“, însoțit de proiectul de
buget și un bilanț al principalelor
evoluții ale economiei naționale pe
anul în curs. Agenția Prensa Latina
informează că, după părerea șefului
statului mexican, în 1987 s-a remar
cat o redresare moderată care prefi
gurează o evoluție stabilă și o anu
mită creștere economică în 1988. în
document se subliniază, totodată, că
prioritățile care vor sta în atenția
guvernului, în perspectivă, sînt re
ducerea datoriei externe (100 miliar
de dolari), a ratei inflației (140—150
la sută pînă la sfîrșitul anului) șl a
celei a șomajului. Pentru atingerea
acestor obiective, șeful statului avansează o serie de măsuri de folo
sire echilibrată și rațională a tuturor
resurselor țării.

roma :

Consultări
consacrate soluționării
crizei de guvern

ciară sînt complexe și profunde, iar
acest lucru a fost recunoscut de am
bele părți In cadrul conferinței de
presă ce a urmat întîlnirii, subliniindu-se necesitatea unor acțiuni pe
plan internațional pentru soluționa
rea problemelor devenite scadente.
„Statele Unite, scrie ziarul «Le Quo
tidian de Paris», care au principala
răspundere pentru actuala criză, sînt
primele chemate să adopte măsuri
neîntîrziate pentru reducerea gigan
ticului lor deficit bugetar, ce secătuiește economia mondială". „America
nii însă nu sînt singurii care tre
buie să acționeze, arăta ministrul

acordul privind „MINITELUL" — un
terminal folosit în prezent pe scară
largă aici. Potrivit înțelegerii, în
viitorii ani urmează a fi expediate
cîteva sute de mii de asemenea apa
rate pe piața vest-germană. Se pre
vede totodată crearea unei piețe
comune în domeniul echipamentelor
de telecomunicații.
Una dintre temele centrale aflata
în atenția întîlnirii franco-vestgermane a constituit-o pregătirea
reuniunii la nivel înalt a țărilor
membre ale C.E.E., programată pen
tru 4—5 decembrie la Copenhaga.
Ziarul „Liberation" apreciază ca

CORESPONDENJĂ DIN PARIS
francez al economiei, prezent și el
la Karlsruhe. Toată lumea este vizată
— atît țările cu deficite, cit și cele
cu excedente", făcînd direct aluzie la
Japonia și R.F.G.
Comitetul economic și financiar ce
va fi creat în baza hotărîrii adopta
te la actuala intîlnire va fi condus
în mod nemijlocit de miniștrii de
economie și de guvernatorii băncilor
centrale din cele două țări și va
avea ca misiune coordonarea po
liticilor franceză și vest-germană în
aceste domenii. Pentru început.
Franța are motive să fie pe deplin
satisfăcută de faptul că R.F. Germa
nia a acceptat să colaboreze la ex
tinderea, pe teritoriul său, a rețelei
feroviare pentru trenuri de mare
viteză. Declarația comună prevede
consultări între reprezentanții in
dustriilor feroviare din cele două
țări în vederea realizării unul tren
vest-european care să poată atinge
în următorii ani o viteză de exploa
tare comercială de 300 kilometri pe
oră.
Alte patru acorduri semnate cu
acest prilej vizează domeniul tele
comunicațiilor. Pentru Franța, cel
mai important dintre acestea este

simptomatic faptul că, în cadrul
conferinței de presă de la sfîrșitul
convorbirilor, ambele părți au evitat
să precizeze care sînt punctele lor
de acord asupra problematicii vi
itoarei reuniuni din capitala Dane
marcei. Fapt interpretat de același
ziar ca ilustrînd persistența unor di
vergențe de păreri între Paris și
Bonn într-o serie de aspecte impor
tante. cum sînt îndeosebi politica
agricolă comună și chestiunile bu
getare din cadrul Pieței comune. Or,
R.F.G. este foarte interesată de
sprijinul Franței, avînd în vedere că
Bonnul va asigura de la 1 ianuarie
anul viitor președinția C.E.E. și nu
dorește să moștenească p criză si
milară celei care a marcat începu
tul acestui deceniu.
Cea de-a 50-a Intîlnire la virf
franco—vest-germană este conside
rată de presa pariziană ca deosebit
de importantă mai ales prin aceea că
ea marchează instituționalizarea coo
perării militare dintre cele două țări
— ceea ce este de natură, se apre
ciază aici, să ducă la o întărire a
axei Patis-Bonn. Astfel, și-au găsit
concretizare proiectele privind crea
rea unei brigăzi Integrate, compusă

• Aprecieri ale rezultatelor reuniunii la nivel înalt de la
Amman • Alte țări arabe restabilesc relațiile cu Egiptul
• Situația se menține încordată în liban

CAIRO 16 (Agerpres). — La în
cheierea unei ședințe a guvernului
egiptean a fost dat publicității un
comunicat referitor la rezultatele
reuniunii arabe la nivel înalt de la
Amman. în care este exprimată sa
tisfacția fată de eforturile depuse
de liderii țărilor arabe în vederea
reunificării rîndurilor pentru a face
fată problemelor actuale. Comunica
tul subliniază că guvernul egiptean
este favorabil oricărei acțiuni de na
tură să ducă la eliminarea deosebi
rilor de păreri și dorește ca reuniu
nea de la Amman să deschidă o
nouă eră marcată de solidaritatea
arabă. Arabii sînt chemați. în pofida
deosebirilor de opinii, se spune în
comunicat, să adopte o poziție uni
tă, ceea ce va permite menținerea
securității lor și garantarea intere
selor lor supreme, transmite agenția
M.E.N.A.

lipsiți total de adăpost

El a evidențiat, totodată, oportuni
tatea realizării unității țărilor maghrebiene, calificînd relațiile cu ce
lelalte țări ale Maghrebului drept
bune și stabile, informează agenția
KUNA. .
BEIRUT 16 (Agerpres). — în sudul
Libanului a predominat luni. încor
darea. La est de Saida. în sectoarele
Al Shawakir. Al Ghaziya Maghdousiyeh și Mariagm, au fost înregistra
te ciocniri puternice între milițiile
Amal și combatanții palestinieni. Tot
în regiunea sudică libaneză au avut
loc noi aote de agresiune ale forțe
lor israeliene de ocupație, ale căror
unități de tancuri au deschis focul
împotriva mai multor localități din
interiorul „zonei de securitate".
Agențiile de presă informează că.
în aceeași zi. avioane de luptă israe
liene au efectuat zboruri de recu
noaștere asupra Beirutului si zone
lor rezidențiale învecinate capitalei
libaneze.
Pe de altă parte, un comunicat dat
publicității de luptătorii libanezi din
rezistentă arată că a fost inițiată o
acțiune împotriva unor poziții ale
militarilor israelienl și milițiilor
așa-zisei „Armate a Libanului de
Sud" — creată și finanțată de Israel
— aflate în apropierea satelor Ahmadiyeh și Turnat Niha.

Un studiu elaborat de P.N.U.D.
Națiunile unite ie (Agerpres).
— Aproape un sfert dintre locuitorii
planetei — 1 250 milioane de oameni
— nu dispun de o locuință cores
punzătoare. 100 de milioane sînt
CAIRO 16 (Agerpres). — Republica
total lipsiți de adăpost, foarte nu
Arabă Yemen a restabilit relațiile
meroși fiind cei care nu au avut
diplomatice cu. Republica Arabă
niciodată o locuință — iată conclu
Egipt, s-a anunțat oficial la Cairo.
ziile la care ajunge un document
R. A. Yemen este cea de-a șasea
elaborat de Programul Națiunilor
tară arabă care reia relațiile diplo
Unite pentru Dezvoltare (P.N.U.D.).
matice cu Egiptul după recenta con
Elaborat în cadrul acțiunilor prile
ferință arabă la nivel înalt de la
juite de marcarea. în 1987. a Anului
Amman. Celelalte 5 state sînt Emi
internațional al locuințelor pentru
ratele Arabe Unite. Irak. Kuweit.
cei fără adăpost, inițiat de Organi
Bahrein si Maroc.
zația mondială, studiul face o tre
cere în revistă a situației actuale si
KUWEIT 16 (Agerpres). — Noul
a perspectivelor pînă în anul 2000,
AMMAN 16 (Agerpres). — Asocia
premier al Tunisiei, Hedi Baccouche,
relevînd necesitatea sprijinirii efor
ția ziariștilor palestinieni a prezen
a reafirmat hotărîrea țării sale de a
turilor proprii, la scară națională, în
tat un protest ferm împotriva inter
întreprinde toate eforturile pe plan
acest domeniu, în special în țările
zicerii de către autoritățile militare
politico-diplomatic pentru încetarea
in curs de dezvoltare, de către or
israeliene a două ziare pa’estv
e
războiului dintre Iran și Irak. Inganismele specializate ale O.N.U.
din teritoriile de pe Malul de v,
.1
tr-un
interviu
acordat
cotidianului
_____________ S
i „Al Rai Al Aam“, șeful guvernului
Iordanului și Gaza, aflate sub ocu
pația Israelului. La o conferință de
tunisian s-a pronunțat în favoarea
presă. Radwan Abu Ayash. lider al
convocării unei Conferințe interna
NICARAGUA: Operațiuni
Asociației ziariștilor palestinieni, a
ționale în problema Orientului Mij
spus că acțiunea întreprinsă împo
lociu, cu participarea Organizației
împotriva grupărilor
pentru Eliberarea Palestinei. Pre
triva celor două ziare — „Al Fajr"
mierul tunisian a exprimat sprijinul
și „Al Shaab" — vizează eliminarea
antiguvernamentale
țării sale față de restabilirea drep
presei palestiniene,care sprijină Or
turilor legitime ale poporului pales
ganizația pentru Eliberarea Pales
MANAGUA 16 (Agerpres). — Uni
tinei.
tinian.
tăți ale Armatei Populare Sandiniste
se află angajate, pentru a doua săp
tămînă consecutiv, în operațiuni
ofensive în nordul tării, unde gru
CONFLICTUL DINTRE IRAN ȘI IRAK
pări antiguvernamentale încearcă să
BAGDAD 16 (Agerpres). — Avioa
întreprindă acțiuni diversioniste si
TEHERAN 16 (Agerpres). — Cen
ne militare de luptă irakiene au pă
să înainteze spre sud. informează
tre economice și industriale din ora
truns
în adîncimea teritoriului iiaPrensa Latina. Forțele antisandinisșele irakiene Khanaqin, Mandali,
atacînd instalații si obiective
te, regrupate în zone unde fusese
Badra și Basra. împreună cu centra ijlian.
economice vitale, legate de efortul
decretată încetarea unilaterală ă
la electrică Al-Haretha și instalațiile ,jje război — informează un comuni
focului de către guverniH-de la -Ma
petroliere de la Banmil. „^ÎT"' intrat” cat difuzat de agenția I.N.A. Su pre
nagua, urmăreau atacarea localită
sub tirul neîntrerupt al artileriei
cizează că au fost bombardate rafi
năriile de petrol de la Kermanshah
ților din apropiere, organizarea de
iraniene — transmite agenția IRNA.
și unități de producție de la exploa
ambuscade pe arterele strategice si
citind un comunicat militar dat pu
tarea petrolieră Katch Saraan. Pe
de comunicații. Armata Populară
blicității la Teheran. Totodată, apă
de altă parte, un purtător de cuvint
Sandinistă a contracarat aceste ten
rarea antiaeriană iraniană a doborlt
militar a dezmințit, la Bagdad, afir
tative. obligînd grupările antiguver
cu rachete sol-aer trei avioane mili
mațiile iraniene privind avio- 'e
namentale să se retragă continuu,
tare irakiene în provinciile Khuzesirakiene doborîte. El a mention
â
tan și Bakhtaran.
un aparat irakian este dat dispărut.
cu pierderi umane și materiale.

n
IILE DE PRESA
pe scurt

137,10 yeni la Tokio. Aceste niveluri
reprezintă ușoare redresări ale
cursului de schimb al dolarului față
de monedele respective, tendință se
sizată și în legătură cu francul elve
țian și lira sterlină. Pe de altă
parte, experți financiari citați de
sursa menționată au declarat că sînt
în așteptarea unor măsuri din partea
guvernului S.U.A. cu privire la dimi
nuarea deficitului bugetar. (Ager
pres).

VIZITA LA MOSCOVA. Mihail
Gorbaciov. secretar general al C.C.
al P.C.U.S., l-a primit, luni, pe
Lubomir Strougal, membru al Pre
zidiului C.C. al P.C.C.. președintele
guvernului R.S. Cehoslovace, care a
efectuat o vizită de lucru în capi
tala sovietică. în cadrul convorbi
rii. relatează agenția T.A.S.S., s-a
exprimat satisfacția față de dezvol
tarea colaborării economice sovieto-cehoslovace.
DEPUNERI DE JERBE DE
FLORI. în localitatea Soultzmalt
din
departamentul
Haut-Rhin
(Franța) a avut loc ceremonia
depunerii unei jerbe de flori la
Cimitirul ostașilor români căzuți în
primul război mondial. Au fost
de față subprefectul și președintele
Asociației foștilor combatanți din
departamentul Haut-Rhin. primarul
și membrii consiliului comunal,
foști combatanți, locuitori ai comu
nei.
Erau prezenti ambasadorul
României la Paris, atașatul militar,
alți membri ai ambasadei. Din
partea română a fost depusă o
jerbă de flori la Monumentul
ostașilor francezi.

din patru batalioane, care va sta
ționa la o bază din apropiere de
Stuttgart, pentru început sub coman
dament francez, precum și insti
tuirea unui consiliu de securitate și
apărare, însărcinat cu „orientarea
cooperării între cele două țări în
materie de securitate". Referindu-se
la obiectivele consiliului, președinte
le Mitterrand a arătat că acestuia îi
revin sarcini precise, făcînd aluzie,
după cum scrie „Le Figaro", la o
dezbatere viitdare asupra echipării
— sau neechipării — unităților inte
grate cu arme nucleare tactice. în
plus, acordurile semnate prevăd o
extindere a cooperării în domenitil
aviatic și spațial, problemă ce a ri
dicat guvernului vest-german o serie
de dificultăți, el avînd de convins
Bundestagul să accepte aceste pro
iecte costisitoare.
Rezervele existente în Bundestag,
dar și în cercurile guvernamentale,
sînt determinate nu atît de rațiuni
financiare (deși există voci care re
proșează și costul foarte ridicat al
proiectelor respective), cît din ra
țiuni politice. Sînt cunoscute astfel
deosebirile de apreciere existente la
Paris și la Bonn în ce privește per
spectivele care se conturează în Eu
ropa în urma proiectatei semnări a
acordului sbvieto-american în dome
niul nuclear. Este deosebit de sem
nificativ că în ajunul întîlnirii de la
Karlsruhe ziarul vest-german „Ge
neral Anzeiger" preciza, într-un ar
ticol al cărui semnatar este conside
rat ca exprimînd puncte de vedere
apropiate Ministerului de Externe, că
„R.F.G. este în favoarea unei confe
rințe asupra reducerii arsena'elor
nucleare cu rază scurtă de acțiune"
din Europa. Poziție ce, în orice caz.
exprimă o stare de spirit -împărtășită
de cercuri largi ale opiniei publice
vest-germane. preocupată și intere
sată, ca și celelalte popoare euro
pene, de eliminarea tuturor armelor
nucleare de pe continent.

Dumitru ȚINU

muniștilor, a tuturor forțelor pro
gresiste în vederea salvgardării păcii
și pentru transformări sociale. Se
cretarul general al P.C. din Marea
Britanie a chemat guvernul britanic
să-și aducă propria contribuție la
cauza denuclearizării planetei.
Cei aproximativ 400 de delegați
dezbat mai multe proiecte de rezo
luție, în care, între altele, se cere
formarea unul front cît mal larg în
vederea asigurării păcii, împotriva
concedierilor și sărăciei.

ORIENTUL MIJLOCIU

100 milioane de oameni

Convulsiile monetare occidentale și dialogul,
la nivel înalt franco-vest-german
într-un moment In care furtuna
financiară face ravagii în lumea oc
cidentală, prevestind o agravare a
crizei economice, Franța și Repu
blica Federală Germania și-au re
afirmat hotărîrea de a extinde co
operarea bilaterală pentru a face
față în comun evoluțiilor ce se con
turează la orizont. Aceasta este
principala idee pusă în evidență la
Paris și Bonn in urma celei de-a
50-a întîlniri la nivel înalt francovest-germane, desfășurate la sfîrșitul
eăptămînii trecute la Karlsruhe.
Presa franceză este unanimă în a
aprecia că nu atît momerțtul jubi
liar al întîlnirii — fiind vorba in
plus de o intîlnire ce precede ani
versarea a 25 de ani de la semnarea
tratatului de la Elysâe de către ge
neralul de Gaulle și cancelarul Ade
nauer — a determinat acest efort de
armonizare a pozițiilor celor două
țări, cît situația creată pe plan in
ternațional, în special prin prelungi
rea convulsiilor monetare. „In aș
teptarea unei opțiuni din partea
S.U.A. în privința reducerii imensu
lui lor deficit bugetar (considerat a
fi principala cauză a crizei financia
re actuale) — scrie «Le Figaro» —
o acțiune concertată între Paris șl
Bonn este indispensabilă pentru a
calma neliniștea existentă pe piețele
monetare". Acordul intervenit cu o
săptămînă mai devreme între cele
două capitale privind taxa dobînzi
lor, continuă ziarul, a oferit un răgaz
de respirație, avînd rolul unui balon
de oxigen pentru bursele vest-europene, însă această măsură a avut
efecte strict limitate, dovedindu-se
insuficientă pentru a determina o
stabilizare a situației.
Decizia adoptată cu ocazia actualei
întîlniri privind crearea unei „comi
sii de coordonare franco—(vest)-ger
mane în domeniul economic și finan
ciar" cu caracter permanent vizează
tocmai o conlucrare pe termen lung,
care să permită depășirea turbulen
țelor monetare. Desigur, cauzele in•tabllității de pe piața monetar-finan-

LONDRA 16 (Agerpres). — In cu
vîntul rostit la cel de-al 40-lea Con
gres al P.C. din Marea Britanie,
secretarul general al partidului,
Gordon McLennan, a declarat că
preconizatul acord dintre U.R.S.S. și
S.U.A. privind eliminarea rachetelor
nucleare cu rază medie de acțiune
constituie un moment istoric pe
drumul spre dezarmarea nucleară
și pace, informează agenția A.D.N.
El a apreciat că niciodată nu a exis
tat o necesitate mai mare ca în pre
zent de a se asigura unitatea co-

ROMA 16 (Agerpres). — Luni au
continuat la Roma consultările
președintelui Italiei, Francesco Cossiga, cu liderii partidelor politice
reprezentate in parlament, în vede
rea soluționării crizei guvernamen
tale, declanșate Ia sfîrșitul săptămînii trecute, ca urmare a retragerii
din cabinetul de coaliție pentapartit
a Partidului Liberal. După cum in
formează agenția A.N.S.A., președin
tele Cossiga a primit separat la
Palatul Quirinale delegațiile parti
delor democrat-creștin, socialist, re
publican, socialist-democratic și li
beral, formațiunile politice care
compun actualul guvern demisionar.
Șeful statului își va continua în
următoarele zile consultările, urmînd
a se întîlni cu liderii celorlalte parti
de politice reprezentate în parla
ment. la sfîrșitul cărora va adopta
o hotărîre. Agenția E.F.E. relevă că
există posibilitatea ca președintele
Cossiga să nu accente demisia pre
mierului Giovanni Goria și să ceară
parlamentului un vot de Încredere
pentru guvernul demisionar.
1 ,

Evoluții la bursele occidentale
La reluarea tranzacțiilor pe piețele
monetare occidentale, dolarul ameri
can a înregistrat, luni, creșteri ușoa
re. Această tendință, relevă agenția
KUNA, constituie o reacție a piețe
lor monetare la declarația Băncii
centrale nipone, care a subliniat ne
cesitatea ca moneda S.U.A. să nu fie
lăsată să se devalorizeze prea mult,
așa cum s-a întîmplat în ultimele
săptămînl.
Dolarul american a valorat, astfel,
1,715 mărci la Frankfurt pe Main și

Congresul P. C. din Marea Britanie

PLENARA. Luînd cuvîntul în
cadrul lucrărilor plenarei Condu
cerii Partidului Comunist German,
desfășurate Ia Dusseldorf. Herbert
Mies, președintele partidului, a re
levat că principala sarcină aflată
în fata comuniștilor din R.F. Ger
mania este lupta împotriva perico
lului autodistrugerii nucleare. După
ce s-a referit la importanta acor
dului ce urmează să fie semnat în
tre U.R.S.S. și S.U.A. privind eli
minarea rachetelor cu rază medie
și operativ-tactice. Mies a relevat
necesitatea continuării eforturilor
pentru lichidarea înarmărilor, pronuntîndu-se pentru un coridor denuclearizat în Europa Centrală.

LA NEW DELHI au început lu
crările celei de-a VIII-a runde de
convorbiri indiano-chineze privind
probleme de frontieră si alte asDecte ale relațiilor bilaterale — anun
ță agențiile P.T.I. și China Nouă.

PREȘEDINTELE
CIPRULUI,
Spyros Kyprianou, a cerut secre
tarului general al O.N.U.. Javier
Perez de Cuellar, să adonte mă
surile care se impun pentru trans
punerea In practică a prevederilor
rezoluțiilor Națiunilor Unite în
problema cipriotă. Șeful statului
cipriot a reafirmat hotărîrea gu
vernului său de a acționa pentru
soluționarea problemei pe cale ne

gociată și în spiritul rezoluțiilor
O.N.U., în special al rezoluțiilor
541 și 550 — relatează agenția ci
priotă de presă „C.N.A.".

IN ADUNAREA NAȚIONALA A
FRANȚEI a fost adoptat cu 292 de
voturi pentru și 282 contra proiec
tul de lege privind bugetul de stat
pe anul 1988. Se prevede un defi
cit de aproape 115 miliarde de franci,
ceea ce reprezintă o ușoară scă
dere față de anul 1987. Se are în
vedere reducerea alocațiilor sociale,
ca și pentru alte domenii. Proiec
tul bugetului include. în schimb,
176.6 miliarde de franci pentru
cheltuieli militare, cu 4.4 Ia sută
mai mult decît în anul 1987 — re
latează agenția T.A.S.S. Numai cos
tul proiectelor de modernizare a
forțelor strategice nucleare se ridi
că Ia peste 48 miliarde de franci.
REUNIUNE. La Niamey a avut
loc prima reuniune a guvernului
Nigerului prezidată de noul pre
ședinte al țării. Aii Saibou. Subli
niind că va continua politica pre
decesorului său. S. Kountche. Aii
Saibou a precizat că va acorda
prioritate eforturilor vizînd spori
rea producției agricole și alimen
tare pentru satisfacerea cerințelor
populației.
MITING. Peste 5 000 de profesori
din diferite școli din R.F. Germa
nia au participat la Hamburg la un
miting împotriva creșterii șomaju
lui în rî. durile personalului didac
tic. Numai în landul Renania de
Nord-Westfalia. în prezent sînt în
registrați F) 000 de profesori fără
ffn loc de muncă. Participantii la
miting au cerut autorităților să adopte măsurile necesare pentru
îmbunătățirea situației personalu
lui din instituțiile de învățămînt.
TAXE UNIVERSITARE SPORI
TE. După cum informează ziarul
japonez „Akahata" ministerul fi
nanțelor al Japoniei intenționează
să mărească, începînd cu anul șco
lar următor, taxele pentru frecven
tarea cursurilor universitare cu
încă 60 000 yeni. Ca urmare, taxa
pentru primul an de studii vă
ajunge la 540 000 yeni. Se relevă că
un tînăr provenind dintr-o familie
japoneză cu venituri medii nu va
mai putea, urma o facultate de me
dicină. întrucît într-o asemenea fa
cultate taxa anuală a și depășit
două milioane de yeni.

TESTARE. La poligonul militar
White Sands din S.U.A. s-a proce-

dat la testarea sistemului de lan
sare și a rachetelor de tipul „Pa- |
triot" din clasa „sol-aer“, cel mai
perfecționat sistem de apărare '
antiaeriană existent în momentul
de față în S.U.A., transmite agenția
T.A.S.S. Testul efectuat cu racheta
„Patriot" este primul de acest gen. ’

LA GENEVA s-a întrunit în șe
dință ordinară Biroul Internațional
al Muncii, organul executiv al Or
ganizației Internaționale a Muncii
(O.I.M.). Pe agenda reuniunii se
află probleme legate de organiza
rea viitoarei Conferințe generale a
O.I.M., care va avea Ioc în anul
1989, precum și rapoarte ale diver
selor comitete din cadrul acestui
organism. Vor fi analizate, de ase
menea, o serie de chestiuni privi
toare la programul de activitate și
bugetul organizației.
CONSULTĂRI. La Bruxelles a
tnceput, luni, o reuniune a miniș
trilor economiei și finanțelor din
țările membre ale C.E.E. Pe agen
da lucrărilor este înscrisă cu prio
ritate examinarea situației interna
ționale pe plan financiar și mone
tar, ca urmare a crizei grave de
clanșate de prăbușirea cursului do
larului la bursele occidentale. Ex
perți ai Comisiei C.E.E. au apreciat
că dezvoltarea economică a țărilor
comunitare este amenințată de
tendințele negative generate de
declinul înregistrat de cursul dola
rului american.

PREMIUL GONCOURT, una din
tre principalele distincții literara
decernate în Franța, a fost acordat
anul acesta scriitorului și publi
cistului marocan Tahar Ben Yellun,
pentru romanul său „La nuit
sacree". In expunerea de motive,
juriul definește romanul ales drent
o operă fidelă apărării celor opri
mați și dezrădăcinați.

I
3

I
I

I

NINSORI. In Slovenia. Croaț'a.
Bosnia și Herțegovina, ca și în alte
regiuni din Iugoslavia a început să
ningă, în unele zone vîntul visco
lind zăpada. In regiunea orașului
Bihaci, grosimea stratului de ză
padă a atins 30 de centimetri. Din
cauza zăpezii s-au înregistrat în
treruperi în furnizarea energiei
electrice, iar traficul rutier se des
fășoară cu dificultate, relatează agenția Taniug.

URAGAN. Asupra regiunilor es
tice ale statului Texas, a părții de
nord a statului Louisiana și a cen
trului si sudului statului Arkansas
s-a abătut, duminică, un puternic
uragan. In zona aflată în raza de
acțiune a uraganului, care a cuprins
un teritoriu de 320 kilometri pătrați. au fost smulși din rădăcină
copaci, distruse zeci de case șl
avariate șosele. Bilanțul victimelor
se ridică la nouă morți și 130 de
răniți.
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