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DE VIE SATISFACȚIE PENTRU REZULTATEI^ RODNICE ALE VIZITELOR

întreprinse in țări din africa

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
Șl TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU 

S-AU ÎNTORS în patrie

TOVARĂȘULUI NICDLAE CEAUȘESCU, ÎMPREUNA CU TOVARASA 
ELENA CEAUSESCU, IN REPUBLICA UNITA TANZANIA

PLECAREA DIN DAR ES SALAAM
Vineri. 9 septembrie, s-a încheiat 

vizita oficială de prietenie. pe care 
președintele Republicii Socialis
te România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. împreună cu'to
varășa Elena Ceaușescu. a între
prins-o in Republica Unită Tanza
nia, la invitația președintelui acestei 
țari. Aii Hassan Mwinyi.

Ultima zi a dialogului la nivel 
înalt s-a desfășurat in aceeași 
atmosferă de caldă prietenie, de 
stimă și considerație sub care a de
curs întreaga vizită. Prin rezultatele 
sale rodnice, noua intilnire româno- 
tanzaniană de la Dar es Salaam se, 
înscrie ca un moment marcant in 
cronica relațiilor bilaterale, deschi- 

zînd perspective favorabile conlucră
rii dintre cele două țări și popoare, 
contribuind la statornicirea în lume 
a unui climat de pace, înțelegere și 
largă colaborare între toate statele.

De la reședința rezervată distinși
lor soli ai poporului român, pre
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ședintele Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu, însoțiți de 
președintele Aii Hassan Mwinyi și 
doamna Sitti Mwinyi. s-au indreotat 
spre aeroportul internațional. Kili
manjaro, din Dar es Salaam, unde 
a avut ioc ceremonia plecării.

Locuitori ai capitalei tanzaniene, 
âflațî de-a lungul traseului străbă
tut de coloana oficială, au salutat, 
din nou. cu multă căldură, pe inalții 
oaspeți români, dind, astfel, expresie
(Continuare in pag. a IlI-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu au revenit, vineri după- 
amiază, in Capitală. din vizitele 
oficiale de prietenie efectuate în 
Republica Kenya — la invitația pre
ședintelui Republicii Kenya, Daniel 
Toroitich arap Moi, și Republica 
Unită Tanzania — la invitația pre
ședintelui Republicii Unite Tanzania, 
Aii Hassan Mwinyi.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, , și tovarășa Elena Ceaușescu, în 
drum spre patrie, au avut la Cairo, 
vineri, 9 septembrie, o intilnire prie
tenească cu președintele Republicii 
Arabe Egipt. Mohamed Hosni Mu
barak. și doamna Suzanne Mubarak.

Conducătorul partidului și statului 
nostru a fost însoțit în aceste vizite 
de tovarășii Ștefan Andrei, viceprim- 
ministru al guvernului, loan Totu, 
ministrul afacerilor externe, de alte 
persoane oficiale.

La întoarcerea în patrie, pe 

aeroportul Otopenl, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați de membri 
și membri supleanți al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
de secretari ai Comitetului Central 
al partidului, membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, conducători de instituții 
centrale, organizații de masă și 
obștești.

La sosire erau de față însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al Republicii 
Arabe Egipt la București și membri 
ai ambasadei.

Grupuri de pionieri, tinere șl 
tineri au oferit tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu buchete de flori.

Pe aeroport au venit în în- 
timpinare un mare număr de oa
meni ai muncii din întreprinderi 
și instituții bucureștene. Cei pre- 
zenți purtau portretele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. tovarășei Elena 
Ceaușescu, pancarte avînd înscrise 
cuvinte de bun sosit, urări la adresa 

partidului, a secretarului său gene
ral, steaguri roșii și tricolore, eșarfe 
și flori. S-a ovaționat și s-a aplau
dat cu însuflețire. în această vibran
tă manifestare și-au găsit expresia 
sentimentele de profundă dragoste, 
stimă și respect față de secre
tarul general al partidului, pre
ședintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. în același timp, 
s-a dat glas satisfacției față de re
zultatele vizitelor efectuate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, in Republica Kenya si 
Republica Unită Tanzania și ale în- 
tîlnirii prietenești cu președintele 
Republicii Arabe Egipt care au des
chis noi perspective relațiilor priete
nești dintre România și aceste țări, 
reprezentind, totodată, o contribuție 
de seamă la întărirea cooperării și 
înțelegerii intre popoare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au răs
puns cu căldură manifestărilor pline 
de entuziasm ale locuitoj-ilor Capi
talei aflați pe aeroport.

INTILNIRE PRIETENEASCĂ INTRE PREȘEDINTELE REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA, TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU, TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, MOHAMED HOSNI MUBARAK,

PREȘEDINTELE REPUBLICH ARABE EGIPT, ȘI DOAMNA SUZANNE MUBARAK
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre

ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășa Elena Ceaușescu. in 
drum spre patrie, au avut la Cairo, 
vineri, 9 septembrie, o intilnire 
prietenească eu președintele Moha
med Hosni Mubarak și doamna 
Suzanne Mubarak.

întilnirea româno-egipteană la 
nivel inalt se înscrie ca uu 
nou și important moment in croni
ca tradiționalelor relații, de priete
nie și colaborare dintre popoarele 
noastre, ca o expresie a voinței loc 
de a conferi un conținut tot mai 
bogat conlucrării pe plan bilateral 
și in sfera vieții internaționale, in 
interesul reciproc, al cauze; păcii, 
ințelegerii și colaborării.

La aeroportul din Cairo, pe fron
tispiciul căruia erau arborate dra
pelele de stat ale României și Egip
tului, tovarășul Nicolae Ceaușescu și

Convorbiri la nivel înalt
româno-egiptene

Vineri, 9 septembrie, a avut loc, 
la Cairo, o intilnire prietenească 
între președintele Republici: So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena 
Ceaușescu si președintele Republicii 
Arabe Egipt, Mohamed Hosni Mu
barak, și doamna Suzanne Mubarak.

Șeful statului egiptean și-a expri
mat satisfacția de a se reîntâlni cu 
președintele Nicolae Ceaușescu și de 
a avea împreună un nou schimb de 
păreri cu privire la evoluția rapor
turilor bilaterale, la o serie de pro
bleme importante ale vieții interna
ționale. 

tovarășa Elena Ceaușescu au fost 
întâmpinați cu deosebită prietenie și 
cordialitate de președintele Mohamed 
Hosni Mubarak Ji doamna Suzanne 
Mubarak, care au adresat distinși
lor oaspeți români calde urări de 
bun venit. Cei doi șefi de stat și-au 
strîns miinile cu căldură, s-au îm
brățișat. Tovarășa Elena Ceaușescu 
și doamna Suzanne Mubarak s-au 
salutat, de asemenea, cu multă afec
țiune.

După intonarea imnurilor de stat 
ale României și Egiptului, s-a tre
cut in revistă garda de onoare.

Distinșilor oaspeți români lă-au 
fost oferite frumoase buchete de 
flori.

Inalții soli ai poporului român au 
fost salutați, cu deosebită stimă și 
respect, de Atei Mohamed Naguib 
Sedki, primul-ministru al Egiptu

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit, in numele său și al to
varășei Elena Ceaușescu. pentru 
calda primire de care s-au bucurat 
și a exprimat convingerea că această 
nouă intilnire la nivel inalt va con
tribui la întărirea și extinderea oe 
mai departe a conlucrării dintre ță
rile noastre, in interesul ambelor 
popoare, al cauzei păcii, ințelegerii 
și cooperării in lume.

în cadrul convorbirilor, marcate de 
dorința comună de a extinde cola
borarea dintre popoarele român și 
egiptean, cei doi președinți s-au in
format reciproc in legătură cu pre

lui. de viceprim-miniștri, miniștri, 
de alte persoane oficiale egiptene.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu au fost 
invitați in pavilionul de onoare al 
aeroportului. < unde s-au întreținut, 
intr-o atmosferă caldă, prieteneas
că. cu președintele Mohamed Hosni 
Mubarak și doamna Suzanne 
Mubarak.

*
în onoarea președintelui Republi

cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, președintele Repu
blicii Arabe . Egipt, Mohamed Hosni 
Mubarak, și doamna Suzanne 
Mubarak au oferit un dejun, care 
s-a desfășurat intr-o atmosferă de 
caldă prietenie.

ocupările actuale ale popoarelor lor 
și ău trecut in revistă stadiul rela
țiilor româno-egiptene pe plan po
litic, economic, tehnico-științific 'și 
cultural, modul in care au fost trans
puse in practică hotăririle convenite 
cu prilejul precedentelor intilniri la 
nivel inalt.

S-a subliniat că, în ultimii ani, 
conlucrarea româno-egipteană a cu
noscut un curs continuu ascendent, 
fiind finalizate importante acțiuni și 
.măsuri care au dus la amplificarea 
și diversificarea schimburilor econo-
(Continuare în pag. a III-a)



SCÂNTEIA — simbâtă JO septembrie 1988
șțr

PAGINA 2

ii stol imimm iiiMit î* șnim ■aim mint uimi ti c.c. m m.i.

RĂSPUNDERE MUNCITOREASCĂ PENTRU 
REALIZAREA INTEGRALĂ A PLANULUI

CE REZULTATE AȚI OBȚINUT IERI 1N PRODUCȚIE
k . : ... .—      _ „  

Practic, nu există utilaj, instalație sau mași- 
nă-unealtă care să nu aibă in componența sa 
rulmenți. Este și motivul pentru care industria 
românească de rulmenți a cunoscut ritmuri su
perioare de dezvoltare. Astfel, pe harta țării, 
alături de binecunoscutele întreprinderi din 
Birlad și Brașov, au apărut noi unități de profil 
la Alexandria, Ploiești și Suceava. Ca urmare 
a dezvoltării acestei ramuri de virf care asigură 
un înalt grad de prelucrare a metalului, pre
cum și datorită calității și competitivității rul
menților fabricați in țara noastră, aceștia sint 
tot mai mult solicitați la export, chiar de firme 
din țări cu tradiție in domeniu.1

ANCHETA SCiNTEII"
ÎN INDUSTRIA DE RULMENȚI

Așadar, ținînd cont de necesitățile mereu 
crescinde ale economiei, de ponderea mare pe 
care rulmenții o au in exportul țării noastre, 
este necesar ca oamenii muncii din întreprin
derile specializate in fabricația rulmenților să 
depună zi de zi eforturi stăruitoare in vederea 
realizării planului la producția fizică, la toate 
sortimentele.

De altfel, ca in toate ramurile economiei, și

în industria rulmenților cuvintul de ordine în 
aceste zile trebuie să îl reprezinte, așa cum a 
subliniat secretarul general al partidului la re
centa ședință a Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. realizarea in cit mai bune con
diții a planului la producția fizică și export. 
CUM IȘI ONOREAZĂ OAMENII MUNCII DIN 
INDUSTRIA RULMENȚILOR SARCINILE DE 
PLAN ? Cu ce bilanț au încheiat aceștia ziua 
de ieri ? Care sint problemele ce trebuie so
luționate în acest sector astfel incit planul la 
producția fizică să fie realizat ritmic, integral Ia 
toate sortimentele ? Iată tema sondajului „Scin
teii" efectuat in trei mari unități de profil.

—BRAȘOV

Ca de obicei — livrări
suplimentare la export

— Ziua de ieri a fost o zi obișnuită 
pentru activitatea întreprinderii 
noastre — ne spunea inginerul-șef 
al întreprinderii ..Rulmentul11 din 
Brașov, tovarășul Marcel Peca. Cind 
spun „obișnuită" înțeleg un ritm 
înalt de fabricație. „Obișnuită11 mai 
înseamnă o producție zilnică de circa 
60 000 rulmenți de înaltă precizie • 
pentru mașini-unelte. motoare elec
trice. autovehicule etc. Cu rulmenții 
livrați ieri unor parteneri din R.F.G., 
Mexic, R.S. Cehoslovacă, R.P. Po
lonă, planul la export pe perioada 
care a trecut din acest an a fost de
pășit cu 36 milioane Iei. Demn de 
relevat este faptul că planul a fost 
realizat și depășit pe ambele relații.

Desigur, aceste rezultate au fost 
posibile datorită preocupării stator
nice și insistente a întregului colec
tiv pentru diversificarea producției 
de export, preocupare care și-a gă
sit concretizarea in adincirea diver
sificării fabricației prin asimilarea 
în acest an a incă 126 tipodimen- 
siuni de rulmenți, din care 50 ex
clusiv pentru exportul direct. O pre
cizare : și ieri comenzile cu terme
ne scadente au fost onorate inte
gral. In plus, la cererea unor parte
neri din R.S. Cehoslovacă. R.P. Po
lonă. R.P. Bulgaria, s-au livrat in 
avans mari cantități de rulmenți.

Cu ce probleme s-a confruntat 
Ieri colectivul de aici ? Ne vom re-

feri numai la două aspecte. In zilele 
de 7 și 8 septembrie conducerea sec
ției forjă s-a văzut nevoită — dato
rită unor cauze obiective — să în
trerupă funcționarea a două din li
niile automate de fabricație — cele 
mai importante — care asigură îm
preună circa 50 la sută din inelele 
de rulmenți — in vederea executării 
unor operații de întreținere care nu 
sufereau aminare. Datorită dăruirit 
și abnegației cu care a acționat în
tregul colectiv și mai cu seamă for
mațiile conduse de maiștrii Andron 
Buciumeanu și Dumitru Silvestru, 
cele două linii au putut reîncepe ac
tivitatea după numai o zi și. respec
tiv. 3 zile față de 2 zile și. respec
tiv. 10 zile cit durează in mod obiș
nuit asemenea intervenții. In același 
mod s-a acționat și in cazul reviziei 
liniei automate de cementare din 
cadrul secției rulmenți speciali, care 
s-a executat cu 4 zile mai devreme 
decit termenul stabilit.

Desigur, nu întotdeauna se poate 
acționa cu aceeași eficacitate. Se. 
ivesc și probleme a căror rezolvare 
nu mai depinde numai de muncitorii 
și specialiștii din unitate. Este vorba 
deQi de aprovizionarea cu matârii 
prime și materiale. Chiar în curstil 
zilei de ieri nu s-a putut, lucra cu 
unele utilaje la întreaga . capacitate 
din lipsa unor materiale și a unor 
garnituri de cauciuc.

Aspect din secția montaj a întreprinderii de rulmenți din Birlad
Fota : S. Cristian

sum mare de manoperă si de mate
riale tehnologice deficitare. Princi
palele abateri se referă la zgirieturi 
și variații de grosime".

De altfel, așa cum ne spunea direc
torul comercial al întreprinderii, Ni- 
colae Rogoz, există serioase greutăți 
provocate de neașigurarea la nivelul 
necesarului a unor materiale tehno
logice indispensabile fabricației de 
rulmenți : acid oxalic, oxid verde de 
crom, metilcloroform. uleiuri hidrauli
ce etc. „Avind in vedere sarcinile 
mari ce ne revin la export (aproape

85 la sută din totalul producției), so
licităm un sprijin mai substanțial 
din partea organelor de resort in 
stabilirea repartițiilor și a furnizori
lor noștri in livrarea ritmică a can
tităților de materiale contractate.

Și o altă problemă rămasă încă1 
nerezolvafă : deși la producția-. 
marjă, așa cum am amintit, șe în
registrează ,uh important spor, la pro
ducția fizică se înregistrează o res
tanță de 960 000 de rulmenți, datorită 
necorelării indicatorilor de plan res
pectivi.

Recoltarea-cu toate forțele,
cu toate mijloacele!

SUCEAVA

Transportul cartofilor
- in ritmul culesului

în județul Suceava cartoful a fost 
cultivat in acest an pe 22 083 hecta
re. Avind in vedere volumul mare 
de muncă pe care-1 necesită recolta
rea și punerea producției la adăpost, 
comitetul .Județean de partid a adop
tat un program de măsuri in care 
se prevede ca întreaga acțiune să se 
termine in 20 de zile. Aceasta atit 
pentru a preveni orice pierdere de 
recoltă, cit și pentru eliberarea ra
pidă a terenului, intreaga suprafață 
ocupată cu cartofi urmind să fie 
insămințată cu griu. La recoltare 
sint folosite 198 combine E-684 și 145 
mașini pe două rinduri. viteza zil
nică planificată fiind de 1 241 hec
tare. Intrucit in zonele Vercști, Li- 
teni, Spătărești, Cornu Luncii și 
chiar Salcea terenul este greu, s-au 
luat măsuri pentru a se aduna din 
pămint toți tuberculii. Astfel, au fost 
stabilite răspunderi concrete pe oa
meni, care verifică in permanență 
calitatea recoltării și, în funcție de 
starea terenului, reglează mașinile 
la adincimea optimă de recoltare. De 
altfel, s-a indicat ca. acolo unde te
renul permite, recoltarea să se facă 
direct in remorci cu combinele E-684, 
iar unde este nevoie, să fie folosite 
mașinile simple pe două rinduri. 
Totodată, la fiecare combină sînt oa
meni destui care adună operativ car
tofii de dimensiuni mici, care cad 
printre vergelele combinei. In urma 
mașinilor de recoltat pe două rinduri. 
concomitent cu recoltarea se face 
adunarea tuberculilor, astfel incit in 
maximum patru zile intreaga produc
ție poate fi livrată pe destinații. In 
toate unitățile agricole se înregistrea
ză o masivă participare a cooperato
rilor Ia această lucrare. Ca atare, pină 
in seara zilei de 7 septembrie cartofii 
au fost recoltați de pe 4 510 hectare, 
reprezentînd 20 la sută din suprafa
ța cultivată. In pofida ploii din ziua 
de 6 septembrie, care a întrerupt 
lucrările, a doua zi, miercuri. 7 sep
tembrie, în consiliile agroindustriale 
Verești, Vadu Moldovei. Fălticeni și 
Salcea. unde cantitățile de precipi
tații au fost mai mici, recoltarea a 
fo.'C reluată de la primele ore.

dului nostru, cele trei combine E-684 
și o mașină simplă E-649 erau gru
pate la ferma nr. 1. Președintele 
cooperativei agricole ne spune că 
toți cei patru mecanizatori sint har
nici. dar Nicolae Mihalache reali
zează cea mai mare viteză zilnică 
pe tipul de mașină pe care lucrează. 
Deși o ploaie măruntă începuse să 
cadă de mai bine de jumătate de 
oră, mecanizatorii și citeva zeci de 
cooperatori se aflau in continuare la 
datorie. Totuși, chiar dacă nu se 
poate munci in cele mai bune con
diții din cauza ploilor intermitente, 
este necesară mobilizarea tuturor 
forțelor la sortarea tuberculilor, de
oarece numai aproximativ 10 la sută 
din cantitatea recoltată era sortată 
și transportată de la locul special 
amenajat pentru această operație.

Din suprafața de 475 hectare cul
tivată, pină in seara zilei de 7 sep
tembrie la cooperativa agricolă 
Cornu Luncii cartofii au fost recol
tați de pe 155 hectare. Incepînd lu
crul Ia ora 6,30 și terminindu-1 după 
ora 20, mecanizatorii reușesc să de
pășească viteza zilnică planificată. 
Faptul că li se asigură la prinz mîn- 
care caldă in cimp le permite să 
folosească eficient timpul bun de 
muncă. Numărul mare de coopera
tori mobilizați atit Ia rectificarea su
prafețelor după trecerea combinelor 
E-684, cît și la adunat și sortat in 
urma mașinilor simple a făcut ca 
suprafața eliberată să ajungă la 125 
hectare. Producția recoltată cu com
binele este transportată cu remorci
le direct la sediile fermelor, unde se 
sortează. Pentru livrarea cantităților 
prevăzute Ia fondul de stat, la aceas
tă unitate au fost repartizate, de la 
întreprinderea de transporturi spe
cializate pentru agricultură. 10 ca
mioane cu remorci de cîte 10 tone.

De menționat în consiliul agroin
dustrial Fălticeni este și faptul că 
mașinile de recoltat se folosesc, de 
regulă, în funcție de starea terenului. 
Pe terenurile cu textură mai ușoară

BRĂILA

Soluții pentru a contracara 
nepunctualitatea furnizorilor ?

I.R.B. — marca întreprinderii de 
rulmenți din Birlad. O marcă recu
noscută și apreciată atit in țară, cit. 
și in peste 70 de țări ale lumii. Un 
prim aspect se cuvine subliniat de la 
bun început — cu toate că in peri
oada care a trecut din acest an pla
nul la export a fost depășit cu 
23 milioane lei. planul la producția 
fizică a fost indeplinit doar in pro
porție de 87 la sută. Explicația aces
tor date contradictorii o reprezintă, 
așa cum ne-au relatat cadre de con
ducere din întreprindere, neasigura- 
rea ritmică a materiilor prime și in 
special a oțelurilor de rulmenți de 
către Combinatul siderurgic Hune
doara și Combinatul de oțeluri spe
ciale Tirgoviște. care au o restanță 
de circa 5 000 tone oțel.

Firește că in atari condiții este 
; foarte greu să se organizeze fluxu- 
1 rile de fabricație, să se asigure o 
I derulare normală a contractelor. Și. 
i‘ cu toate aceste dificultăți, dovedind 

spirit de inițiativă și flexibilitate in 
organizarea producției, colectivul do 
aici a reușit să răspundă prompt 
tuturor solicitărilor.

Dar să vedem cum s-a lucrat ieri. 
9 septembrie a.c„ in Întreprindere.

O precizare. Producția de export 
a fost îndeplinită conform grafice
lor ca urmare a măsurii luate in în
treprindere ca fiecare comandă să 
fie lansată in fabricație cu trei săp- 
tămini înaintea primului termen de 
livrare. Așa se face că in fabricile 
specializate in producția de export

au fost executate suplimentar mari 
cantități de rulmenți.

— Nici beneficiarii din țară nu au 
fost neglijați —‘ne spune inginerul 
Ștefan Moldoveanu. directorul teh
nic al întreprinderii. Noi știm bine 
că fiecare întreprindere are sarcini 
concrete și trebuie să' realizeze la 
rindul ei produse de export sau 
pentru programele prioritare ale 
economiei și căutăm să ne onorăm 
la termen contractele. Astăzi am li
vrat rulmenți pentru întreprinderea 
de motoare electrice și transforma
toare Filiași. întreprinderea „23 Au
gust" din Capitală, întreprinderea 
de utilaj minier Satu Mare ș.a.

Cu toate eforturile colectivului, 
trebuie, spus că nu au fost onorate 
toate comenzile. Cauza ? Golurile 
care apar m aprovizionarea* cu oțel.

— In această situație, ce măsuri a 
luat conducerea Întreprinderii ?

— Am introdus în fabricație co
menzi pentru care avem sortimentul 
de oțel aprovizionat — ne spune in
ginerul Vasile Vasiliu. șeful servi
ciului planificare. In plus, dată fiind 
lipsa de oțel, am luat măSurl pen
tru recuperarea și refolosirea fiecă
rui gram de oțel. In ce privește 
aprovizionarea, avem delegați per
manent! la furnizorii de oțel pentru 
impulsionarea livrărilor.

lată, așadar, citeva din realizările 
de ieri ale colectivului din Birlad, 
realizări care cu siguranță ar fi fost 
și mai consistente dacă furnizorii de 
oțel ar fi livrat intreaga cantitate 
necesară producției.

Citeva concluzii
• Este pozitiv faptul ca in majoritatea întreprinderilor producătoare 

de rulmenți se acordă o atenție prioritară realizării ritmice și la un înalt 
nivel calitativ a producției de export, lucru confirmat și de faptul că 
toate cele trei întreprinderi au livrat partenerilor străini cantități supli
mentare de rulmenți.

0 Se impune, totodată, o îmbunătățire a activității în secțiile, ate
lierele și pe liniile care produc rulmenți pentru beneficiarii interni.

0 Este necesar ca furnizorii de oțel de rulmenți și in mod special 
Combinatul siderurgic Hunedoara să-și onoreze la termen contractele 
încheiate cu întreprinderile producătoare de rulmenți, să livreze mai 
operativ cantitățile de metal contractate. Insistăm asupra cerinței punc
tualității furnizorilor, ținind seama de faptul că o bună parte din pro
ducția întreprinderilor de rulmenți este destinată exportului, direct sau 
indirect.

Gheorghe IONIȚA, Nicolae MOCANU, Stan ȘTEFAN

ALEXANDRIA

Din nou discuții în jurul 
corelării unor indicatori

Secțiile si atelierele întreprinderii 
de rulmenți din Alexandria oferă 
imaginea muncii creatoare făcute cu 
răspundere, cu permanentă grijă 

l pentru menținerea prestigiului larg 
recunoscut al mărcii fabricii peste 

1 hotare. Angajat cu intreaga sa capa
citate. colectivul unității a inscris in 
bilanțul activității pe 8 luni rezul
tate semnificative : planul la produc- 
tia-marfă a fost depășit cu aproape 
70 milioane lei. acest spor avind la 
bază creșterea productivității muncii 
peste prevederi cu 7 642 lei pe fie
care lucrător. In aceeași perioadă, la 
cererea partenerilor externi, au fost 
livrate la export suplimentar produ
se in valoare de peste 16 milioane 
lei.

Dar cum s-a muncit, practic, ieri in 
întreprindere ? Ne răspunde la aceas
tă întrebare, scurt, șeful serviciului 
producție, inginerul Virgil Dumitres
cu : „In general, bine, dar nu ia ni
velul maxim al posibilităților11.

Concret, așa cum rezultă din ra
poartele statistice întocmite aici, s-a 
realizat o producție de rulmenți cu 
circa 8 la sută mai mare decit sar
cinile de plan. Aceasta ca urmare a 
modului in care a fost pregătită și 

’ organizată fabricația, a aprovizionării 
ritmice’ cu reperele și subansamblele

ce au fost prelucrate sau montate. 
Un rol deosebit l-a avut folosirea cu 
productivitate sporită a mașinilor și 
utilajelor din secțiile strungărie. 
rectificare si montai, unde este evi
dentă preocuparea pentru ca nici un 
minut din timpul de lucru să nu fie 
irosit.

Dacă ne-am opri în acest punct 
am înfățișa totuși o situație inexac
tă. De ce ? Pentru că. deși munca 
este in general bine organizată, am 
putut observa, fapt de altfel recu
noscut și de cadrele de conducere cu 
care am discutat, că în unele locuri 
se lucrează cu o productivitate re
dusă. La secția colivii, unde se rea
lizează elemente de etanșare a rul
menților atit pentru întreprindere, 
cit și pentru, unitățile de profil din 
Birlad și Brașov, s-au realizat nu
mai 60 la sută din colivii din progra
mul zilei. Cauza ? Iată c.e ne-a rela
tat maistrul Victor Panacea: „Primim 
benzi laminate de la unitățile meta
lurgice din Galați și Oțelu Roșu, 
care nu se încadrează in parametrii 
stabilit!. Din acest motiv nu realizăm 
un indice corespunzător de utilizare 
a mașinilor din dotare, iar prin sor
tări repetate — pentru că nu vrem 
să iasă din secția noastră repere de 
calitate slabă — înregistrăm un con

In consiliul agroindustrial Fălti
ceni, din suprafata .de 2 336 hectare , 
cultivată cu cartofi, ăoar 15 la suta 
este ocupată de soiul mai timpuriu 
„Ostara11. procentul fiind diferit de 
la o unitate agricolă la alta. De 
aceea, mașinile de recoltat au fost 
grupate pe unitățile agricole. în 
funcție de suprafața cultivată cu

lucrează combinele E-684, care de
pun tuberculii direct în remorci, 
iar pe cele argiloase — mașinile pe 

„două rinduri. In zipa de 7 septem* 
brie cooperativele agricole Preutești,

acest soi, pentru a fi folosite cît mai 
bine. Astfel, 4 combine E-684 de la 
cooperativa agricolă Horodniceni au 
fost trimise timp de patru zile Ia 
Cornu Luncii, iar 5 mașini simple 
pe două rinduri și o combină E-684 
de la Baia au lucrat 3 zile la coope
rativa agricolă de producție Fălti
ceni. Intrucit și cartofii din celelal
te soiuri au ajuns la maturitate, toa
te mașinile de recoltat au revenit la 
unitățile lor. La cooperativa agricolă 
Baia cositul vrejilor s-a făcut nu
mai manual și imediat au fost trans
portați cu atelajele. în timp scurt, 
intreaga suprafață de 300 hectare 
ocupată cu cartofi a fost eliberată 
de resturi vegetale. Concomitent, s-au 
recoltat cartofii de pe capetele tar
lalelor, pe o distanță de 25—30 me
tri, astfel incit mașinile să aibă loc 
suficient de intoarcere. In ziua rai?

Cornu Luncii. Bunești și Horodni
ceni din acest consiliu agroindustrial 
au început livrarea cartofilor la 
fondul de stat. Cu toate acestea, 
se menține încă un anumit decalaj 
între producția recoltată și cea li
vrată, ceea ce impune atît mobili
zarea tuturor forțelor umane de la 
sate la sortarea tuberculilor, cît și 
folosirea fiecărei clipe bune de lu
cru. De altfel, în toate uni
tățile agricole ritmul transpor
tului producției la bazele de re
cepție trebuie intensificat. îndeo
sebi în consiliile agroindustriale 
Verești. Vadu Moldovei și Liteni, 
unde suprafețele recoltate se si
tuează intre 24 și 28 la sută, peste 
media pe județ, se află in cimp 
cantități mai mari de cartofi însă- 
cuiți. Munca trebuie astfel organi
zată incit transportul și livrarea 
cartofilor să se desfășoare în ritm 
cu recoltarea, aceasta fiind de na
tură să prevină orice pierderi.

Sava BEJ1NARIU
corespondentul „Scinteii"

AGRICULTURĂCERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ DIN
- strîns legată de activitatea de producție

Așa cum sublinia secretarul general 
al partidului in Tezele din aprilie și 
in importanta cuvintare la recenta 
consfătuire pe probleme de agri
cultură, obiectivele mărețe pe care 
le avem de realizat in agricul
tură necesită angajarea, cu toată 
forța, a științei agricole in toate sec
toarele, pentru crearea de soiuri mai 
productive de cereale, de Jegume, 
de plante tehnice și altele, pentru 
ameliorarea și crearea unor rase de 
animale valoroase, elaborarea de 
noi tehnologii și metode de fertili
zare a solului, astfel incit știința să 
constituie un factor tot mai. activ în 
înfăptuirea revoluției agrare, în 
creșterea producției agricole în toa
te sectoarele. Cu. prilejul vizitei e- 
lectuate in septembrie 1987 la Sta
țiunea de cercetări agricole Turda, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu ne-a 
dat indicații prețioase privind ridi
carea nivelului cercetărilor științifice 
în agricultură și aplicarea în pro
ducție a rezultatelor obținute. Co
lectivul de oameni ai muncii de ia 
unitatea noastră acționează cu fer
mitate pentru transpunerea în viață 
a acestor sarcini, cu hotărîrea de a 
contribui la sporirea substanțială a 
producției agricole din cele 11 județe 
ale Transilvaniei, din zona de influ
ență a unității noastre. Sarcinile :e 
revin stațiunii de cercetare ne-au de
terminat să ne orientăm activitatea 
spre următoarele obiective : crearea 
de soiuri și hibrizi timpurii și 
de înaltă productivitate, cu re
zistență sporită la boli, dăună
tori și condiții nefavorabile de 
mediu, cît si asigurarea semințelor 
necesare, elaborarea tehnologiilor de 
cultură care să pună in valoare însu
șirile genetice ale noilor soiuri și 
hibrizi, astfel incit să se obțină pro
ducții mari și constante.

O atenție deosebită acordăm acti
vității in domeniul geneticii și ame
liorării la griul de toamnă și de pri
măvară, la triticale. orzoaică de pri
măvară, ovăz de primăvară, porumb, 
soia, fasole și bob alimentar. Obiec
tivele urmărite prin lucrările de

ameliorare a plantelor au fost com
plexe și in concordanță cu cerințele 
specifice zonei. Rezultatele cercetă
rilor de ameliorare s-au concretizat 
pină acum in obținerea a numeroase 
soiuri și hibrizi care in mare parte 
s-au omologat și se cultivă pe su
prafețe apreciabile in Transilvania, 
Cîmpia de vest și Moldova. Dintre 
cele 13 soiuri de griu de toamnă și 
de primăvară create și extinse în 
cultură pe suprafețe de circa 400 000 
hectare mai răspindite sint soiurile 
„Transilvania11, „Turda 81“ și „Arie- 
șan“, cu calități deosebite, dar mai 
ales cu potențial de producție ridi
cat. De dată recentă este și noul 
soi de triticale „Vlădeasa11, indicat 
îndeosebi pentru zonele cu condiții 
pedoclimatice mai puțin favorabile. 
La porumb au fost introduși in cul
tură 15 hibrizi, dintre care „Turda 
199“ și „Turda 213“ se cultivă pe 
cele mai mari suprafețe. Cu bune 
rezultate de producție se prezintă și 
soiul de fasole „Ardeleana11, cit și 
noul soi de soia. „Diamant11. Lucră
rile de ameliorare a plantelor au 
finalizat, de asemenea, o serie de 
alte creații care sînt în curs de ve
rificare, avind reale perspective de 
omologare.

Rezultatele cercetărilor pot primi 
un calificativ bun numai în măsura 
în care, aplicate în practică, asigură 
producții superioare. Primele care 
preiau, pentru verificare, creațiile 
cercetărilor din unitate sînt fermele 
de producție ale stațiunii. De altfel, 
ca urmare a obținerii unor recolte 
mari, unitatea a fost distinsă de 
două ori cu „Ordinul Muncii11 cla
sa I. Numeroase alte unități din 
cele 11 județe din zona de influență 
a stațiunii au obținut, prin transfe
rul rezultatelor cercetării în produc
ție și aplicarea întocmai a tehnolo
giilor de cultură adecvate, rezultate 
la un înalt nivel. Cu cit transferul 
rezultatelor cercetărilor noastre in 
producție se face mai rapid și mai 
fidel, cu atit mai repede marea pro
ducție va înregistra sporurile scon
tate. Acesta este imperativul ce stă

in fața noastră, a tuturor celor ce 
lucrăm in agricultură, și care reiese 
cu toată claritatea din Tezele din 
aprilie.

Conceptul de nouă revoluție agrară 
creație originală a gindirii revoluțio
nare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al. partidului, re
prezintă un proces complex, amplu 
și profund, de natură tehnică, or
ganizatorică, economică și socială, 
de transformare a cantității intr-o 
nouă calitate, care să asigure creș
terea producției, a productivității 
muncii, a eficienței economice și 
creșterea nivelului de viață al oa
menilor. Noile obiective ce stau în 
fața agriculturii românești nu se pot 
înfăptui decît printr-o mai puterni
că implicare a cercetării științifice, 
creșterea aportului specialiștilor la 
soluționarea problemelor actuale și de 
perspectivă din agricultură, lărgirea 
și aprofundarea conlucrării cercetării 
cu producția, conlucrare care deter
mină îmbogățirea experienței și uno
ra si altora, găsirea de soluții pentru 
aplicarea mai rapidă a noilor cerce
tări. Din constatările noastre re
zultă că aceasta este o problemă 
principală pe care trebuie să și-o 
pună permanent cercetarea și con
ducerile unităților de producție. Spe
cialiștii din producție trebuie să fie 
în măsură să preia și să ducă mai 
departe rezultatele unei cercetări 
științifice, să le extindă și. dacă e 
posibil, să le dezvolte, să apeleze ori 
de cite ori consideră necesar la cer
cetători pentru elucidarea unor si
tuații critice pe care nu le pot so
luționa singuri. Și prezența noastră, 
a cercetătorilor, trebuie să fie jnai 
activă in unitățile de producție." să 
consacrăm mai mult timp urmăririi, 
aplicării și extinderii in unități a 
rezultatelor cercetării din laborator 
sau cimpurile experimentale. Așa 
cum ne cere secretarul general al 
partidului, nu putem considera o 
cercetare încheiată decit atunci cind 
a dobindit o arie largă de aplicare si 
cu rezultate la nivelul celor obținute 
in cimpurile de experiență.

Legătura noastră permanentă cu 
specialiști! din producție ii determi
nă să se raporteze permanent la rou. 
să-și compare munca, rezultatele cu 
ceea ce se realizează in unitățile 
fruntașe, să înțeleagă că un specia
list agricol trebuie să fie perma
nent preocupat de nou. Tocmai de 
aceea ne-am propus ca cercetătorii 
să participe mai mult la unele ana
lize care se întocmesc de conducerile 
unor județe pe probleme ale agri
culturii și. împreună, să scoată in 
evidentă cauzele car^ determină ca 
anumite unități agricole, am la rînd. 
să obțină niveluri scăzute de produc
ție, o eficientă economică sub posi
bilități. Bineînțeles, nu ne'vom limi
ta doar la constatări, ci vom sprijini 
mai mult aceste unități, prin dife
rite forme și mijloace de care cer
cetarea dispune. în această privință 
doresc să arăt că se cunosc de către 
direcțiile agricole și alte foruri agri
cole cauzele care determină rezulta
tele slabe, dar nu se apelează in su
ficientă măsură. la cercetare, la ca
drele din învățămint. Este adevărat 
că sint și cazuri cind nici cercetăto
rii și cadrele didactice nu răspund 
cu operativitate acestor cerințe, nu 
se angajează suficient în rezolvarea 
unei probleme sau alteia, se des
prind mai greu de laborator, de ca
tedră, de cimpul experimental și 
consideră că dacă investigațiile lor 
in această arie s-au incheiat cu re
zultate meritorii și au realizat o 
comunicare științifică sarcina lor 
poate fi considerată ca finalizată, 
împotriva unui asemenea mod de a 
gîndi și acționa trebuie să ducem o 
luptă continuă, pentru ca fiecare ca
dru de cercetare, fiecare specialist 
să înțeleagă mai bine marea lui mi
siune în aplicarea științei in pro
ducție.

Mobilizați de ideile și orientările 
formulate de conducerea partidului, 
cercetătorii din cadrul Stațiunii de 
cercetări agricole Turda vor acționa 
pe multiple planuri in vederea în
făptuirii mărețelor sarcini ce revin 
agriculturii. Printr-o implicare și 
mai accentuată in dialogul cercetare- 
producție vom contribui la creșterea 
și mai substanțială a producției a- 
gricole in țara noastră.

Dr. inej. Marcel ROMAN 
director,
Stațiunea de cercetări agricole 
Turda

Măsuri necesare 
pentru sporirea 
vitezei de lucru

In județul Brăila, floarea-soarelul 
ocupă o suprafață de 23 192 hec
tare. Pină in seara zilei de 8 sep
tembrie, recoltarea acestei culturi 
s-a efectuat în proporție de 39 la 
sută. „Adevărul este că recoltarea 
a fost declanșată cu destulă intir- 
ziere și aceasta datorită și faptului 
că există diferențe intre stadiul de 
coacere al plantelor de la o unita
te la alta — ne preciza inginerul 
Mihalache Mărgean, directorul ge
neral al direcției agricole. La ora 
actuală, așa cum a stabilit coman
damentul județean pentru agricultu
ră, toți specialiștii din consiliile a- 
groindustriale, cadrele de conducere 
și specialiștii din unitățile agricole, 
comisiile special constituite pentru 
recoltarea acestei culturi urmăresc 
permanent starea de vegetație și de 
coacere a fiecărei sole. Pretutindeni, 
lucrarea este precedată de recolta
rea de probă, făcindu-se astfel eva
luarea corectă a producției, după 
care sola respectivă, pe baza unul 
proces-verbal, se dă în primire șefu
lui de fermă și formației de lucru 
care poartă răspunderea recoltării și 
livrării la fondul de stat a întregii 
producții11.

Raidul întreprins in aceste zile 
ne-a dat posibilitatea să evidențiem 
preocuparea ce există in majorita
tea unităților agricole de ă asigura 
stringerea și transportul in cele mai 
bune condiții a producției. Această 
importantă lucrare se desfășoară a- 
cum din plin in tot județul. Reș- 
pectind întocmai ordinul de lucru șt 
tehnologia stabilită, mecanizatorii 
folosesc corect combinele dotate cu 
echipamente speciale pentru recolta
rea florii-soarelui. Concomitent, se 
acordă atenție sporită transportării 
întregii producții strinse la bazele 
de recepție apropiate. De asemenea, 
s-au întreprins măsurile necesare re
cuperării' după combine a capitale
lor căzute. „Pină joi seara, floarea- 
soarelui a fost recoltată pe o supra
față de 600 hectare dih totalul de 
1 600 hectare — ne spunea Mircea 
Izvoreanu, inginerul-șef al consiliu
lui agroindustrial Stăncuța. Cele 
două întreprinderi agricole de stat 
— Stăncuța și Tichilești — abia ur
mează să înceapă această lucrare, 
floarea-soarelui fiind semănată aici, 
cu o întirziere de circa 10 zile, in 
asolament cu orezul, și în condiții
le de umiditate excesivă din primă
vară11.

Văzind la lucru formațiile de re
coltare din mai multe ferme, aveam 
să primim confirmarea1 celor spuse 
de interlocutorii noștri, urmărind 
hărnicia mecanizatorilor, a coopera
torilor, pe multe sole de la Tufești 
și Stăncuța. In același timp însă, 
ne-au atras atenția și unele aspec
te negative. La ora 10, cele 7 com
bine incă nu erau pregătite să in
tre intr-o solă de 73 hectare apar- 
ținind fermei nr. 3 a C.A.P. Gro- 
peni. „Nu știm dacă baza de recep
ție de la Lacu Sărat ne primește 
producția11 — motivează șefa de fer
mă Gherghina Hincu. Afirmația este 
reluată și de inginerul-șef. Radu 
Gheorghian. Spre ora prinzului, cind 
am ajuns la baza de recepție, „zvo
nul11 se infirmă : „Nu-i adevărat ! 
Platformele pentru solarizare sint în 
așteptare !“. Și ne convingem că așa 
este.

La ora 11, pe o solă de 85 hec
tare cu floarea-soarelui a fermei nr. 
3 a C.A.P. Tufești lucrau 5' combi
ne. Cea de-a 6-a era „priponită11 la 
marginea unei sole. „E a lui Cos- 
tică Chiriță, de la, secția 3 Tibănești. 
Azi n-a venit la lucru 1“ — ne spu
ne cu necaz containerul Gheorghe 
Bogdan. Aici o intîlnim doar pe 
contabila fermei. Ionica Zloată. în
trebăm de șeful fermei, de ingine
rul-șef al C.A.P., de președinte... 
„Pină la această oră n-a trecut ni
meni pe aici11 — primim răspunsul...

Spre seară trecem prin unități din 
consiliul agroindustrial Traian. De la 
inginerul-șef al consiliului agroin
dustrial. Horia Nițu, aflăm că floa- 
rea-soarelpi s-a strîns de pe circa 
40 la sută dintr-o suprafață de 1 736 
hectare. Pe ansamblul consiliului se 
lucrează cu 30 combine. Alte 10 uti
laje adună resturile vegetale. Pro
ducția este transportată imediat la 
bazele Urleasca și Traian. Pină la 
data raidului nostru fuseseră livra
te 700 tone.

In multe unități agricole din ju
dețul Brăila se lucrează în ritm sus-, 
ținut, cu grijă gospodărească, dova
dă că in consiliile agroindustriale 
Ianca, Bărăganul. Stăncuța, Făurei și 
Dudești lucrarea este avansată. Dar 
trebuie arătat că, pe ansamblul ju
dețului, recoltarea florii-soarelui 
este mult rămasă in urmă.' Și a- 
ceasta nu numai datorită , cauzelor o- 
biective la care ne-am referit, ci și 
unor neajunsuri serioase in organi
zarea muncii și folosirea utilajelor. 
Termenul stabilit pentru efectuarea 
acestei lucrări este de pe acum de
pășit, ceea ce constituie un motiv în 
plus pentru luarea unor măsuri e- 
nergice menite să asigure intensifi
carea lucrărilor de recoltare. ■

Candiano PRICEPUTU 
corespondentul „Scinteii11
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mice, tehnico-științifice și de coope
rare in producție.

Cei doi președinți au relevat nece
sitatea ca — pe baza rezultatelor 
obținute pină in prezent, a cerințe
lor dezvoltării României și Egiptului, 
cit și a posibilităților sporite pe care 
le oferă potențialul celor două țări 
— să se acționeze, in continuare, in 
spiritul înțelegerilor convenite, pen
tru o și mai strinsă colaborare re
ciproc avantajoasă pe multiple 
planuri.

Procedînd la un schimb de 
opinii asupra situației politice și eco
nomice internaționale, președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Hosni Mubarak au subliniat, și cu 
acest prilej, faptul că România și 
Egiptul au poziții și puncte de vedere 
identice sau foarte apropiate în le
gătură cu problemele grave cu care 
se confruntă omenirea.

Conducătorii celor două țări au 
arătat că. deși în ultima vreme s-au 
făcut unii pași pe calea dezarmării, 
a stingerii unor oonflicte armate, si
tuația mondială continuă să fie con
tradictorie și complexă. Cei doi pre
ședinți au arătat că se impun noi 
acorduri pentru realizarea unui pro
gram complex de dezarmare, care să 
cuprindă, pe lingă armele nucleare, 
alte arme de distrugere în masă, 
reducerea substanțială a armamente
lor clasice, a efectivelor și cheltuie
lilor militare.

Pornind de la considerentul că 
Europa trebuie să joace un rol deo
sebit de important in lupta pentru 
dezarmare, pentru prevenirea unei 
catastrofe nucleare, șefii de stat ai 
României și Egiptului și-au exprimat 
speranța că la reuniunea de la Viena 
pentru securitate și cooperare se vor 
obține progrese reale în direcția 
elaborării unui document cuprinzător 
și echilibrat, care să contribuie la 
dezvoltarea colaborării economice, 
tehnico-științifice și in alte domenii, 
la întărirea încrederii, înțelegerii și 
păcii pe continent și in tfitreaga 
lume.

In cadrul convorbirilor a fost sub
liniată importanța pe care o are 
transformarea Balcanilor intr-o zonă 
a păcii, colaborării și bunei veci
nătăți. Cei doi șefi de stat s-au pro
nunțat pentru realizarea unor ase
menea zone in centrul și nordul Eu
ropei. în Marea Mediterană și in 
alte părți ale lumii.

A fost relevată necesitatea rezol
vării tuturor conflictelor existente in 
diferite părți ale globului pe cale

La încheierea întîlnirii prietenești 
de la Cairo, dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. președintele Re
publicii Socialiste România, tovarășa 
Elena Ceaușescu, președintele Repu
blicii Arabe Egipt, Mohamed Hosni 
Mubarak, și doamna Suzanne Mu
barak, pe aeroportul internațional a! 
capitalei egiptene s-a desfășurat 
ceremonia oficială de rămas bun.

înalții soli ai poporului român au 
fost salutați cu deosebită căldu-ă și 
respect de primul-ministru al Egip
tului. Atef Mohamed Naguib Sedki, 
de viceprim-miniștri, de miniștri și 
alte persoane oficiale egiptene. S-au 

politică, prin tratative, singura in 
măsură să asigure soluționarea 
viabila a problemelor lumii con
temporane. In acest cadru, o aten
ție deosebită a fost acordată e- 
xaminării si soluționării situației din 
Orientul Mijlociu. Cei doi președinți 
au subliniat că, in noile condiții, tre
buie să se ajungă in cel mai scurt 
timp la organizarea conferinței in
ternaționale — sub egida O.N.U. — 
la care să participe toate părțile in
teresate, inclusiv Organizația pentru 
Eliberarea Palestinei, reprezentantul 
unic și legitim al poporului pales
tinian, și Israelul, precum și mem
brii permanenți ai Consiliului de 
Securitate. S-a subliniat că trebuie 
să se facă totul ca această confe
rință să ducă la soluționarea pe cale 
politică, prin tratative, a probleme
lor din Orientul Mijlociu, la in
staurarea unei păci globale, juste și 
durabile, pe baza retragerii Israe
lului din teritoriile arabe ocupate in 
urma războiului din 1967. a recu
noașterii dreptului poporului pales
tinian la autodeterminare, inclusiv 
la crearea unui stat palestinian 
independent.

Apreciind importanța noului schimb 
de vederi la nivel înalt româno- 
egiptean in problemele Orientului 
Mijlociu, președinții României și 
Egiptului au reafirmat hotărirea ță
rilor lor de a conlucra strins. îm
preună cu alte state, în vederea 
realizării neintirziate a acestor o- 
biective, care vor contribui la în
tărirea înțelegerii, securității și 
păcii in regiune și in întreaga lume.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Hosni Mubarak au salu
tat încetarea războiului dintre Iran 
și Irak și au exprimat speranța că, 
in cadrul negocierilor directe, se vor 
depune toate eforturile pentru a se 
ajunge la soluții reciproc acceptabi
le, care să ducă la lichidarea con
flictului și la ihstaurarea deplină a 
păcii in această regiune.

în cadrul întîlnirii a fost reafirma
tă solidaritatea deplină a României 
și Egiptului cu lupta popoarelor 
africane pentru lichidarea colonialis
mului și neocolonialismului, pentru 
consolidarea independenței națio
nale și dezvoltarea economică 
și socială de sine stătătoare a 
tuturor statelor, subliniindu-se ro
lul tot mai important pe care 
trebuie să-l joace Organizația 
Unității Africane in soluționarea 
politică a problemelor existente pe 
acest continent. Relevind evoluțiile 
pozitive din ultimul timp pe calea 
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intonat imnurile de stat ale Româ
niei și Egiptului și s-a trecut in 
revistă garda de onoare. Copii egip
teni au oferit distinșilor oaspeți 
frumoase buchete de flori.

Exprimind deplina satisfacție față 
de rezultatele fructuoase ale actualei 
întilniri prietenești, care deschide 
noi perspective dezvoltării în con
tinuare. pe multiple planuri, a bu
nelor raporturi dintre România și 
Egipt, cei doi șefi de stat au subli
niat. și cu acest prilej, rolul determi
nant pe care il au de fiecare dală 
convorbirile româno-egiptene la nivel 
înalt în promovarea largă a colaboră

lichidării conflictelor din Africa aus
trală. cei doi șefi de stat au expri
mat sprijinul activ al României și 
Egiptului față de lupta dreaptă a 
poporului namibian. sub conducerea 
S.W.A.P.O.. pentru dobindirea inde
pendenței naționale. A fost condam
nată cu fermitate politica de apart
heid din Africa de Sud.

Referitor la situația economică 
mondială, s-a evidențiat imperativul 
unor măsuri hotârite pentru lichida
rea subdezvoltării și instaurarea unei 
noi ordini economice internaționale, 
în acest scop, se impune convocarea 
unei conferințe internaționale. sub 
egida O.N.U., cu participarea, in 
condiții de egalitate, a țărilor in 
curs de dezvoltare și a celor dezvol
tate, care să ducă la găsirea de sb- 
luții reciproc acceptabile probleme
lor economice grave ale lumii con
temporane.

Președinții României și Egiptului 
au apreciat că pentru soluționarea 
tuturor acestor probleme este nece
sară participarea activă. în condiții 
de deplină egalitate, a tuturor țări
lor. fără deosebire de mărime sau 
orinduire socială, creșterea rolului 
O.N.U. și al altor organisme inter
naționale in democratizarea relațiilor 
dintre state.

S-a relevat că un rol important in 
rezolvarea problemelor complexe și 
grave țu care se confruntă omenirea 
revine țărilor mici și mijlocii, țărilor 
in curs de dezvoltare și nealiniate, 
care reprezintă marea majoritate a 
statelor lumii și sint nemijlocit in
teresate intr-o politică de pace și 
colaborare egală între națiuni.

Pornind de la identitatea sau 
apropierea pozițiilor României și 
Egiptului in majoritatea problemelor 
din viața mondială, președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Mohamed Hosni Mubarak au ex
primat hotărirea popoarelor lor de 
a-și intensifica conlucrarea pe arena 
internațională, în cadrul O.N.U. și al 
altor organisme, pentru a-și spori 
aportul la făurirea unei lumi a păcii, 
înțelegerii și colaborării, intre na
țiuni.

Desfășurate într-o atmosferă de 
caldă prietenie, de stimă și înțelege
re reciprocă, noua intilnire și convor
birile la nivel inalt româno-egiptene 
constituie o nouă și valoroasă con
tribuție la dezvoltarea bunelor relații 
tradiționale dintre Republica Socia
listă România și Republica Arabă 
Egipt, la realizarea unui climat de 
largă cooperare, de securitate și pace 
pe întreaga planetă.

rii dintre țările și popoarele noas
tre. a conlucrării lor active pe arena 
internațională.

La scara avionului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu și-au luat un călduros 
rămas bun de 1a președintele Mo
hamed Hosni Mubarak și doamna 
Suzanne Mubarak. Cei doi pre
ședinți s-au îmbrățișat cu deosebită 
prietenie. Tovarășa Elena Ceaușescu 
și doamna Suzanne Mubarak s-au 
salutat cu multă afecțiune.

La ora 16,15 aeronava preziden
țială a decolat. îndreptindu-se spre 
patrie.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a efectuat, impreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu. o vizită ofi
cială de prietenie in. Republica Unită 
Tanzania, la invitația tovarășului 
Ăli Hassan Mwinyi. președintele Re
publicii Unite Tanzania, in perioada 
7—9 septembrie 1988.

în timpul vizitei, inalții oaspeți 
români au luat cunoștință cu deo
sebit interes de realizările poporu
lui tanzanian, au vizitat obiective 
economice și sociăl-culturale, bueu- 
rindu-se de o primire călduroasă, 
expresie a sentimentelor de stimă și 
prietenie ce și le nutresc reciproc 
popoarele celor două țări.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, impreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. a avut convorbiri ofi
ciale rodnice cu tovarășul Alt Hassan 
Mwinyi, președintele Republicii Unite 
Tanzania. în cadrul convorbirilor, 
desfășurate intr-o atmosferă de 
prietenie, cordialitate și înțelegere, 
conducătorii celor două state s-au 
informat reciproc asupra preocupă
rilor actuale din țările lor pe planul 
construcției economice și sociale și 
au procedat la o analiză aprofundată 
a căilor și mijloacelor de dezvoltare 
în continuare a raporturilor de 
prietenie și cooperare dintre Româ
nia și Tanzania. De asemenea, s-a 
efectuat un larg schimb de păreri 
asupra principalelor probleme actua
le ale vieții internaționale.

Președintele Republicii Socialiste 
România și președintele Republicii 
Unite Tanzania și-au exprimat sa
tisfacția pentru rezultatele pozitive 
obținute pină în prezent in dezvol
tarea raporturilor dintre cele două 
țări și au reafirmat dorința de a în
tări in continuare relațiile bilate
rale in domeniile politic, economic, 
cultural și științific, precum și in 
alte sectoare de interes comun, ceeh 
ce corespunde năzuințelor popoare
lor român și tanzanian. cauzei gene
rale a păcii, înțelegerii și colaboră
rii internaționale.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Aii Hassan Mwinyi au 
reiterat atașamentul țărilor lor față 
de respectarea, in relațiile lor bilate
rale și internaționale, a principiilor 
deplinei egalități in drepturi, inde
pendenței și suveranității naționale, 
integrității teritoriale, neamestecului 
in treburile interne, avantajului eco
nomic reciproc, nerecurgerii la forță 
și la amenințarea cu forța, a dreptu
lui fiecărui popor de a se dezvolta 
liber și independent, potrivit pro
priei voințe, fără nici un amestec 
din afară.

Evidențiind importanta deosebită 
a relațiilor economice pentru dez
voltarea de ansamblu a raporturilor 
dintre cele două țări și ținind seama 
de posibilitățile de care dispun eco
nomiile lor naționale, de prioritățile 
programelor lor de dezvoltare eco
nomică și socială, . președintele 
României și președintele Tanzaniei 
au convenit să se acționeze pentru 
intensificarea cooperării in domeniile 
comerțului, industriei, agriculturii, 
minelor și geologiei, precum și in 
alte sectoare de interes comun.

în vederea punerii in valoare și 
concretizării posibilităților existente, 
s-a convenit ca ministerele, organe
le. organizațiile și întreprinderile 
economice din cele două țări să-și 
intȘhsifice contactele și să întreprin
dă măsurile practice necesare pen
tru înfăptuirea acțiunilor de conlu
crare economică față de care s-a 
constatat interes de ambele părți. 
S-a reliefat, totodată, voința celor 
două părți de a extinde și diversi
fica. schimbul reciproc de mărfuri, 
pe baza unor acorduri de lungă du
rată care .să confere acestor schim
buri stabilitate și perspectivă.

Avînd in vedere atribuțiile impor
tante ce revin Comisiei mixte gu
vernamentale de cooperare economi
că și tehnică româno-tanzaniene in 
amplificarea conlucrării economice 
dintre cele două țâri, președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Aii Hassan Mwinyi au convenit să 
întărească rolul și să perfecționeze 
modalitățile de lucru ale acestui or
ganism și au hotărit ca cea' de-a 
VIII-a sesiune a comisiei să fie or
ganizată la Dar es Salaam cit mai 
curind posibil.

în vederea amplificării in conti
nuare a relațiilor economice și teh
nico-științifice bilaterale, in cursul 
vizitei a fost semnat Acordul gene
ral privind cooperarea economică și 
tehnică între Republica Socialistă 
România și Republica Unită Tan
zania.

Președintele Republicii Socialiste 
România și președintele Republicii 
Unite Tanzania au hotărit să fie ex
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sentimentelor de prietenie și profun
dă știmă pe care tanzanienii le nu
tresc față de România, față de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, marele 
prieten al popoarelor africane, al 
tuturor națiunilor angajate, pe calea 
dezvoltării libere și independente, 
proeminentă personalitate a vieții 
politice internaționale.

Ceremonia plecării a fost marcată 
de înalte onoruri militare.

Tovarășul Nicolae . Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu și-au luat 
apoi rămas bun de la persoanele 
oficiale tanzaniene.

La scara avionului, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu și-au luat un călduros 

tinse legăturile de colaborare și con
tactele bilaterale la toate nivelurile 
pe linie guvernamentală, intre insti
tuțiile economice, științifice și cultu
rale, precum și intre organizațiile de 
masă și obștești din cele două țări.

S-a dat o inaltă apreciere raportu
rilor de solidaritate militantă dintre 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Revoluționar din Tanzania, care 
au un rol determinant in dezvoltarea 
legăturilor de prietenie româno- 
tanzaniene și s-a exprimat dorința 
reciprocă să fie amplificate și îmbo
gățite legăturile bilaterale pe linie 
de partid.

In cadrul schimbului de opinii 
privind situația internațională, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Aii Hassan Mwinyi au con
statat cu satisfacție identitatea sau 
marea apropiere a punctelor de ve
dere asupra principalelor probleme 
cu care se confruntă în prezent 
omenirea.

Președintele Republicii Socialiste 
România și președintele Republicii 
Unite Tanzania au apreciat că si
tuația internațională actuală este 
încă deosebit de contradictorie, 
gravă și complexă, ca urmare a 
continuării cursei inarmărilor. în 
special a inarmărilor nucleare, a 
persistenței unor conflicte în diferi
te zone ale planetei noastre, a în
răutățirii situației economice mon
diale. îndeosebi a țărilor in curs de 
dezvoltare, a continuării politicii de 
forță și de amenințare cu forța, de 
amestec in treburile interne și de 
încălcare a independenței și libertă
ții unor state.

In acest context, a fost subliniată 
necesitatea afirmării unui nou mod 
de gindire și de acțiune in abordarea 
problemelor complexe ale vieții in
ternaționale. in vederea soluționării 
lor in interesul tuturor popoarelor. 
Președintele Republicii Socialiste 
România Și președintele Republicii 
Unite Tanzania au apreciat că pro
blema fundamentală a epocii noastre 
o constituie oprirea cursei inarmări
lor, trecerea hotărîtă la dezarmare, 
in primul rind la dezarmarea nu
cleară. asigurarea dreptului yitgl 
al fiecărei națiuni, al întregii ome
niri la existentă, la libertate și 
independență.

Constatind că s-au obținut anumiți 
pași in direcția dezarmării, prin în
cheierea acordului dintre Uniunea 
Sovietică și Statele Unite ale Ame- 
ricii privind lichidarea rachetelor 
nucleare cu rază medie și mai 
scurtă de acțiune. președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Aii Hassan Mwinyi apreciază că nu 
s-a produs, totuși, o schimbare radi
cală, continuă cursă inarmărilor, se 
perfecționează, creează și acumulea
ză noi stocuri de arme nucleare și 
de alte arme de distrugere in masă, 
ceea ce sporește pericolul unui 
război mondial, care s-ar transfor
ma inevitabil intr-un .război nuclear 
distrugător.

Președinții celor două țări au fost 
de acord că este necesar să se in
tensifice eforturile în direcția reali
zării dezarmării, în primul rind a 
dezarmării nucleare. în acest sens, 
au subliniat în mod deosebit impor
tanța încheierii Tratatului privind 
reducerea cu 50 la sută a armamen
telor strategice ofensive. adoptării 
unor măsuri concrete privind inter
zicerea totală și completă a expe
riențelor cu arma nucleară, renunță
rii la așa-zisul „război al stelelor1, 
la orice acțiuni de militarizare a 
Cosmosului, renunțării la armele 
chimice. Ia alte, arme de distrugere 
in masă.

Președintele Republicii Socialiste 
România și președintele Republicii 
Unite Tanzania au apreciat necesi
tatea de a se trece in cel mai scurt 
timp la negocieri concrete intre sta
tele participante la Tratatul de la 
Varșovia și cele membre ale 
N.A.T.O., cu participarea tuturor ță
rilor europene, in vederea reducerii 
forțelor armate și a armamentelor 
convenționale, a cheltuielilor mili
tare ale statelor, ceea ce ar contri
bui la întărirea încrederii și secu
rității pe continent.

Președintele României și președin
tele Tanzaniei și-au exprimat con
vingerea că la Conferința general- 
europeană de la Viena pentru secu
ritate și cooperare se vor realiza 
acorduri și înțelegeri care, pe baza 
prevederilor Actului final de la 
Helsinki, să ducă la dezvoltarea co
laborării între toate țările europene, 
la măsuri concrete de dezarmare și 
de întărire a încrederii in interesul 
general al securității și cooperării 
intre statele participante. A fost re
levată in acest context însemnătatea 
edificării unei Europe unite în di

rămas bun de la președintele Aii 
Hassan Mwinyi și doamna Sitti 
Mwinyi.

La ora 8,30 aeronava prezidențială 
a decolat.

Inscriindu-se in cadrul amplului și 
fructuosului dialog pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu l-a purtSt. in ulti
mele două decenii, cu numeroși șefi 
de state de pe continentul african și 
din întreaga lume, vizita oficială în 
Republica Unită Tanzania constituie 
o nouă și elocventă mărturie a sta
torniciei cu care poporul român 
acționează, prin strălucitele inițiative 
și demersuri ale președintelui său, 
pentru sporirea contribuției patriei 
noastre la promovarea unui climat 
de pace, Înțelegere și conlucrare in
ternațională. 

versitatea orînduirilor sociale, a pă
cii. înțelegerii și colaborării trainice.

Conducătorii celor două state s-au 
pronunțat pentru transformarea 
Balcanilor intr-o zonă a păcii și în
țelegerii, fără arme nucleare și chi
mice. fără trupe și baze militare 
străine, pentru realizarea de intil- 
niri la diverse niveluri, pe probleme, 
precum și a unei conferințe la nivel 
inalt a șefilor de stat și de guvern 
din această regiune.

Președintele Nicolae Ceaușescu si 
președintele Aii Has.,an Mwinyi au 
exprimat sprijinul față de propu
nerea privind declararea Oceanului 
Indian zonă a păcii și înțelegerii și 
asupra necesității convocării urgerfte 
a Conferinței de la Colombo.

în același timp, conducătorii celor 
două state și-au exprimat sprijinul 
fată de eforturile țărilor africane 
asupra punerii în aplicare a decla
rației privind denuclearizarea Africii.

In acest context, au condamnat 
dobindirea de către Africa de Sud 
a unor capacități pentru producerea 
de arme nucleare și au apreciat că 
aceasta creează o amenințare serioa
să la adresa păcii și a securității in
ternaționale. Și-au exprimat, de ase
menea. sprijinul față de crearea 
unor astfel de zone Și in alte re
giuni ale lumii.

Trecînd în revistă situația de pe 
continentul african, președintele Re
publicii Socialiste România si pre
ședintele Republicii Unite Tanzania 
au evidențiat realizările obținute de 
popoarele africane in lupta lor pen
tru libertate și independență națio
nală. pentru dezvoltarea lor econo
mică și socială si și-au exprimat în
grijorarea față de continuarea ames
tecului străin in treburile interne 
ale statelor africane.

Cei doi președinți au sublinia* ro
lul important pe care il are Organi
zația Unității Africane in întărirea 
conlucrării intre statele africane, 
precum și contribuția de seamă a 
acestei organizații la soluționarea 
problemelor care confruntă conti
nentul.

Președintele Nicolae C ausescu si 
președintele Aii Hassan Mwinyi au 
reafirmat sprijinul hotărit si solida
ritatea țărilor lor față de lupta po
porului namibian. sub conducerea 
S.W.A.P.O.. pentru independenta Na-, 
mibiei și a fost exprimată horarirea 
de a continua, alături de celelalte 
state, eforturile ne plan internațional 
pentru .aplicarea neintirziată a Re
zoluției 435 din 1978 a Consiliului de 
Securitate al O.N.U. in această pro
blemă. In context. au salutat 
inițierea procesului de negocieri pri
vind instaurarea păcii și securității 
în Africa australă și ,accesul Nami
biei la independentă.

Conducătorii celor două state au 
condamnat cu fermitate politica de 
apartheid, măsurile de represiune 
ale autorităților din Republica Afri
cii de Sud împotriva populației ma
joritare din această țară și au cerut 
să se pună capăt acțiunilor agresive 
ale acestei, țări împotriva statelor 
africane vecine. Totodată, au adresat 
un apel comunității internaționale 
să impună și să sprijine adoptarea 
de sancțiuni cuprinzătoare si obliga
torii împotriva regimului rasist din 
Africa de Sud.

In cadrul schimbului de opinii 
asupra conflictelor și focarelor de 
tensiune din lume. președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Aii Hassan Mwinyi au salutat con
tactele care au loc pentru reglemen
tarea stărilor de încordare din Africa 
și au reafirmat hotărirea țărilor lor 
de a contribui activ la reglementarea 
politică a acestora, cu luarea în con
siderare a intereselor legitime ale 
părților și respectind dreptul fiecă
rui popor de a-și hotări singur 
soarta.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Aii Hassan Mwinyi 
și-au manifestat preocuparea deose
bită fată de situația gravă existentă 
in Orientul Mijlociu și s-au pronun
țat pentru soluționarea globală, justă 
și durabilă a problemelor din această 
parte a lumii pe .calea tratativelor, 
pe baza retragerii 'Israelului din te
ritoriile arabe ocupate in urma răz
boiului din 1967. pentru rezolvarea 
problemelor poporului palestinian 
prin recunoașterea dreptului său la 
autodeterminare — inclusiv la crea
rea unui stat palestinian independent 
— la asigurarea suveranității, inte
grității si securității tuturor statelor 
din zonă. Au evidențiat importanța 
organizării, sub egida O.N.U., a unei 
conferințe internaționale în proble
mele Orientului Mijlociu, la care să 
participe toate părțile interesate, in
clusiv O.E.P. și Israelul, precum și 
membrii permanenți ai Consiliului de 
Securitate al O.N.U.

Telegramă de la bordul avionului prezidențial

Domnului ALI HASSAN MWINYI
Președintele Republicii Unite Tanzania

DAR ES SALAAM
Părăsind teritoriul tării dumneavoastră, doresc să vă exprim încă o 

dată, in numele meu și al tovarășei mele, cele mai vii mulțumiri pentru 
primirea deosebit de călduroasă și ospitalitatea’cu care am fost înconjurați 
pe toată perioada vizitei noastre in Republica Unită Tanzania.

Am convingerea că intilnirea noastră, convorbirile și înțelegerile la care 
am ajuns se vor înscrie ca o nouă și importantă contribuție la dezvoltarea 
relațiilor româno-tanzaniene, deschizind noi posibilități întăririi cooperării 
și conlucrării reciproc avantajoase dintre România și Tanzania, in interesul 
și spre binele popoarelor noastre, al cauzei păcii, înțelegerii și colaborării 
internaționale.

Folosesc acest prilej pentru ca. o dată cu salutul de rămas bun, să vă 
adresez cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres, 
bunăstare și pace pentru poporul tanzanian prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Președintele României șl pre
ședintele Tanzaniei au salutat acordul 
de încetare a focului între Iran și 
Irak, subliniind necesitatea aplicării 
întocmai a Rezoluției 598 a Consi
liului de Securitate al O.N.U.. și s-au 
pronunțat pentru rezolvarea prin 
mijloace pașnice a problemelor din 
zona Golfului, in interesul popoarelor 
iranian si irakian,, al stabilității, 
securității și păcii in această regiu
ne și in întreaga lume. Totodată, s-a 
subliniat necesitatea retragerii nave
lor militare străine din Golf, a asigu
rării liberei navigații in această zonă.

Avînd in vedere problemele com
plexe ale situației economice mon
diale. România și Tanzania se pro
nunță pentru soluționarea globală a 
problemelor subdezvoltării si instau
rării unei noi ordini economice in
ternaționale. bazate pe deplina ega
litate și echitate intre state. In aceas
tă direcție, cele două țări consideră 
necesară organizarea unei conferințe 
internaționale în cadrul O.N.U., la 
care să participe cu drepturi egale 
toate tarile in curs de dezvoltare, 
precum si țările dezvoltate, pentru a 
se ajunge la soluții reciproc accep
tabile — inclusiv in problemele da
toriilor externe, deosebit de mari, ale 
țărilor in curs de dezvoltare — care 
să deschidă calea depășirii actualelor 
probleme grave ale situației econo
mice mondiale, să favorizeze progre
sul mai rapid al fiecărei țări, in pri
mul rind al țărilor rămase în urmă 
și al celor in curs de dezvoltare, să 
asigure in același timp dezvoltarea 
armonioasă a economiei mondiale in 
ansamblu.

România si Tanzania se pronunță 
nentru întărirea solidarității sj conlu
crării intre țările in curs de dezvol
tare. nentru organizarea unei confe
rințe la nivel inalt . a acestora, care 
să stabilească măsuri concrete de în
tărire a colaborării dintre ele. să 
elaboreze o strategie comună in ne
gocierile cu țările dezvoltate.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Aii Hassan Mwinyi apre
ciază că problemele complexe din 
viata internațională impun partici
parea activă la rezolvarea lor in con
diții de deplină egalitate a tuturor 
țârilor, și îndeosebi a țărilor mici si 
.mijlocii, a țărilor in curs de dezvol
tare si nealiniate, care constituie 
marea majoritate a lumii si sint 
direct interesate într-o politică de 
pace, de independentă si largă co
laborare.

Președintele României șl pre
ședintele Tanzaniei au subliniat ne
cesitatea creșterii rolului O.N.U., al 
altor organisme internaționale în 
viața mondială. în soluționarea de
mocratică a problemelor grave care 
preocupă omenirea, cu participarea, 
în condiții de deplină egalitate, a 
tuturor țărilor. Conducătorii celor' 
două state au evidențiat necesitatea 
perfecționării activității- O.N.U., spo
ririi eficienței sale, simplificării 
procedurilor de lucru și reducerii 
cheltuielilor acestei organizații.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Aii Hassan Mwinyi au 
reafirmat, totodată, hotărirea celor 
două țări de a conlucra activ pe 
arena internațională, în cadrul 
O.N.U. și al instituțiilor sale specia
lizate, al „Grupului celor 77“ și al 
mișcării țărilor nealiniate.

Președintele Republicii Socialiste 
România și președintele Republicii 
Unite Tanzania și-au exprimat satis
facția lor deplină pentru noua intil
nire la nivel înalt româno-tanza- 
niană, pentru înțelegerile la care s-a 
ajuns, care reprezintă o valoroasă 
contribuție la aprofundarea relațiilor 
de prietenie, solidaritate și colabo
rare dintre cele două țări, în intere
sul reciproc al popoarelor român și 
tanzanian, al cauzei păcii, progresu
lui și colaborării internaționale.

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și tovarășa Elena Ceaușescu au ex
primat calde mulțumiri președinte
lui Aii Hassan Mwinyi și poporului 
tanzanian pentru primirea priete
nească și ospitalitatea deosebită de 
care s-au bucurat in timpul vizitei, 
expresie a legaturilor de prietenie, 
stimă și înțelegere reciprocă stator
nicite intre cele două țări și po
poare.

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
impreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu au adresat tovarășului 
Aii Hassan Mwinyi, președintele 
Republicii Unite Tanzania, și to-, 
varășei Mwinyi invitația de a efec
tua o vizită oficială de prietenie in 
Republica Socialistă România. Invi
tația a fost acceptată cu plăcere, 
data vizitei urmînd a fi stabilită ul
terior pe cale diplomatică.

Dar es Salaam, 9 septembrie 1988.
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CONTINUA IMPLICARE 
ÎN ACTUALITATE

Procesul dezvoltării interne a învățămîntului 
românesc, puternic impulsionat de orientările și 
sarcinile noi, conținute în recentele cuvîntări 
ale secretarului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, impune ca in apropiatul nou 
an de învățămînt școala noastră .superioară să 
înregistreze o modernizare activă, o participare 
tot mai amplă la sporirea zestrei materiale și 
spirituale a poporului român, prin întregul pro
ces de formare a cadrelor de specialitate și de 
perfecționare necontenită a pregătirii acestora. 
Rolul de importanță hotăritoare atribuit oame
nilor cu o pregătire înaltă in 
lor programe de dezvoltare, 
toate domeniile de activitate,

realizarea mari- 
alcătuite pentru 

impactul social

bine cunoscut al revoluției științifice și tehnice 
contemporane, al noii revoluții agrare, exigen
țele complexe, superioare, răsfrînte de întreaga 
dezvoltare a societății românești asupra siste
mului de învățămînt, determină, firesc, ca im
perativul modernizării și perfecționării să ac
ționeze, fără deosebire, asupra tuturor compo
nentelor vieții universitare, asupra tuturor fac
torilor care concură la conlucrarea organică 
dintre invățămint, cercetare și producție, la 
pregătirea superioară a studenților. Deși acest 
proces complex antrenează toate laturile ori 
componentele învățămîntului superior, structu
rarea limpede a priorităților, a ordinii in dis- 

modernizărli și corelarea 
alcătuiesc, în etapa ac

punerea obiectivelor 
sistematică a acestora se

tuală de pregătire a noului an de învățămint, 
ca tot atîtea preocupări aflate în atenția recto-, 
ratelor și decanatelor, a organizațiilor de partid 
și asociațiilor studențești, a consiliilor profeso
rale șl senatelor universitare. Și intrucît o ase
menea strategie a priorităților este elaborată 
acum cu o minuție deosebită în unitățile in- 
vătămîntului superior agronomic, cărora Tezele 
din aprilie și lucrările recentei consfătuiri de lu
cru pe probleme de agricultură le oferă repere 

■esențiale pentru activitatea întregului an de in- 
vățămînt 1988—1989, in două dintre unitățile de 
invățămint cu acest profil am formulat între
barea : „Care sint principalele direcții de per
fecționare a procesului de invățămint in noul 
an universitar Iată răspunsurile primite :

Un proces dinamic,
de modernizare

complex Profundă angajare in stimularea
cercetării științifice

Conf. univ. dr. Adrian Ionel, rec
torul Institutului agronomic „Ion 
Ionescu de la Brad" din Iași : învă- 
țămintul superior agronomic ieșean, 
bazat pe structurile moderne ale 
invățămintului integrat, ale core
lării organice cu cercetarea științi
fică și producția agricolă, se află 
de mai multă vreme intr-un proces 
dinamic și complex de modernizare 
Si perfecționare. Obiectivele actuale 
ale școlii superioare agronomice 
rezidă in transpunerea în viață a 
orientărilor și indicațiilor secreta
rului general al partidului, tovarășul 
Nicolae 
ționarea 
sporirea 
superior 
realizarea noii revoluții agrare.

Slujitorii invățămintului agrono
mic ieșean sînt conștienți de respon
sabilitatea patriotică, revoluționară 
ce le revine in lumina tezelor 
secretarului general al partidului 
privind ridicarea continuă a compe
tenței profesionale a specialiștilor, 
sporirea cunoștințelor științifice, 
tehnice, economice și organizatorice 
ale acestora, pentru a înțelege și 
aplica cuceririle științei, ale cunoaș
terii umane în general.

Din această perspectivă, acordăm 
o atenție deosebită actualizării pro
gramelor analitice, în spiritul noilor 
planuri de învățămînt, adaptării lor 
îa nivelul atins de cunoștințele 
realizate de știința agricolă și de 
cerințele unităților agricole. Toate 
organismele de invățămint. sub con
ducerea comitetului de partid, se 
preocupă de ridicarea nivelului 
calitativ al actului didactic, al mij
loacelor de trahsmitere și evaluare 
a cunoștințelor teoretice și practice 
alo studenților, cu consecințe pozi
tive în procesul formativ. Alături de 
acoperirea integrală cu cursuri a 
disciplinelor de învățămînt, de parti
ciparea tot mai activă a cadrelor 
didactice la elaborarea cursurilor 
unice pe plan central, în bibliogra
fia recomandată studenților inclu
dem performanțele științifice mon
diale și rezultatele cercetării știin
țifice autohtone, realizările obținute 
de unitățile agricole fruntașe distin
se cu înaltul titlu de „Erou al Noii 
Revoluții Agrare".

Pregătirea complexă a viitorilor 
specialiști se asigură și prin durata 
Si calitatea instruirii în condiții de 
producție. înnoirile semnificative ce 
se produc in acest domeniu se re
feră la practica productivă, efectua
tă acum prin rotația tuturor stu
denților, indiferent de profilul de 
pregătire, în fermele stațiunii didac
tice experimentale, prin participarea 
cadrelor didactice și studenților din 
primii ani la activități productive, 
la aplicarea rezultatelor cercetării 
științifice a cadrelor didactice și 
studenților in unitățile de producție 
din zonă. în spiritul înaltelor exi
gențe formulate de secretarul gene
ral al partidului, ne propunem să 
acționăm, de asemenea, pentru 
transformarea 
mice in

Ceaușescu, privind perfec- 
pregătiril specialiștilor, 

aportului învățămîntului 
și al cercetării științifice la

asemenea, 
institutelor agrono- 

centre de perfecționare a

fără îndoială, o orientare 
o foarte judicioasă orien- 
prezidează repertoriul tu-

Există, 
generală, 
tare care ,--------
turor teatrelor din țara noastra, e- 
xistă direcții care se cer respecta
te și sint respectate, pentru că ele 
creează un statut de răspundere so
cială și politică artei, conferindu-le, 
totodată, slujitorilor ei o înaltă dem
nitate civică. Promovarea dramatur
giei originale inspirate din realită
țile, împlinirile și aspirațiile emir 
lui contemporan, făuritor al unei 
lumi noi, prețuirea valorilor univer
sale clasice și actuale, menținerea vie 
in atenție prin noi și noi tălmăciri 
ale tezaurului național — iată doar 
citeva dintre principiile programa
tice ale activității teatrale. Reper
toriul, ca și transfigurarea lui cit 
mai inspirată rămin totuși, in ul
timă instanță. Instrumentele atinge
rii unui țel cu mult mai cuprinză
tor și generos : acela al modelării 
spirituale a spectatorilor. Noțiune a- 
totcuprinzătoare, ce implică, desigur, 
în primul rind, strădania de_ a da 
actului teatral puterea de a pătrun
de si răscoli străfunduri, cristalizind 

■” ' înain-
__  sen- 

creind premisele unor 
Este

valorile unei conștiințe 
taie. îmbogățind sfera 
sibilității și .
trăiri sufletești mai bogate, 
vorba totodată și de o acțiune vi- 
zînd aria răspindirii artei scenice : 
atragerea spre teatru a unor mase 
cit mai largi, a unor categorii cit 
mai diverse de oameni, cîștigarea la 
cauza teatrului a tinerilor, difuzarea 
spectacolelor in toate mediile. De 
unde: reprezentațiile desfășurate pe 
platforme industriale, in cluburi 
muncitorești, in cămine culturale din 
comune și sate ; de unde : crearea 
stagiunii permanente, creșterea nu
mărului și diversificarea spectacole; 
lor in aer liber, in muzee etc. Atari 
inițiative, încetățenite în viața noas
tră teatrală, le regăsim și la 
Teatrul „Mihai Eminescu" din Bo
toșani, unde acum, în preajma săr
bătoririi a trei decenii de activita
te. publicul a crescut simțitor. 
Directorul instituției, Lucia Olaru 
Nenati, ne-a vorbit in acest sens 
despre preocuparea colectivului (ma
nifestată atît in programul asumat, 
cit și in finalizarea lui) de a evi
ta tot ce ar putea să devină facili
tate. degradare sau să exprime o 
atitudine de compromis față de gus
tul (comercial) al unei părți a spec
tatorilor. Alături de stagiuni perma
nente, la Dorohoi. Darabani. Săveni 
și in localități rurale, alături de

pregătirii profesionale a tuturor spe
cialiștilor din agricultură. Obiecti
vele esențiale ale cercetării științi
fice aplicative se concretizează in 
perfecționarea tehnologiilor de cul
tivare a plantelor și de creștere a 
animalelor, sporirea 
productiv al solurilor 
eroziune și extinderea 
eficiente pe terenurile 
in perimetrele amenajate 
irigații, combaterea integrată a boli
lor și dăunătorilor, acordarea asis
tenței sanitar-veterinare in marile 
complexe zootehnice din zonă, opti-

potențialului 
afectate de 
tehnologiilor 
in pantă și 

pentru

Prof. univ. dr. Ion Dinu, prorec
tor al Institutului 
„N. Bălcescu" din 
spiritul sarcinilor 
secretarul general 
tovarășul Nicolae 
prilejul vizitelor efectuate in 1984 
și 1986 in facultățile ori in fermele 
noastre didactice șî 
la recenta 
probleme 
didactice 
nostru iși . .
universitar, să perfecționeze întrea
ga activitate didactică, de cercetare

agronomic 
București : In 
formulate de 
al partidului, 
Ceaușescu. cu

mai cu seamă 
consfătuire de lucru pe 

de agricultură, cadrele 
și studenții institutului 
propun, pentru noul an

PREGĂTIREA NOULUI AN ȘCOLAR

mizarea producției agricole pe 
microzone etc.

Realizarea programelor de cerce
tare științifică și aplicarea rezulta
telor obținute in producția agricolă 
din zonă are loc in mod prioritar in 
cele 81 unități productive din jude
țele din Moldova, prin participarea 
cadrelor didactice universitare la 
activitățile de perfecționare a pre
gătirii personalului tehnic și de con- . 
ducere, 
spiritul 
tovarășul 
recenta consfătuire 
probleme de agricultură, să ne spo
rim contribuția în domeniul cerce
tării științifice agricole, in funcție 
de necesitățile zonei in care ne des
fășurăm activitatea, să acordăm în
treaga atenție calității pregătirii 
viitorilor specialiști, necesari agri
culturii de tip intensiv, să acționăm, 
în spirijjil Tezelor din aprilie, in 
deplină ordine și disciplină, pentru 
îndeplinirea în cele mai bune con
diții a programelor și planurilor de 
activități elaborate de fiecare 
tedră.

Sintem ■ ferm hotăriți, 
exigențelor formulate

Nicolae Ceaușescu 
de lucru

in 
de 
la 

PC

științifică și de instruire a viitorilor 
specialiști, in perspectiva marilor 
obiective ale noii revoluții agrare.

Un prim obiectiv in acest sens se 
identifică in esențializarea și actua
lizarea informației științifice cu cele 
mai valoroase cuceriri obținute de că
tre unitățile agricole de producție și 
de cercetare care au dobindit înaltul 
titlu de „Erou al Noii Revoluții 
Agrare". în acest sens am și adop
tat un plan, cu termene ferme, de 
reelaborare a tuturor cursurilor și- 
îndrumătoarelor de laborator, la. 
care participă și specialiști din cer
cetare și din producție. în anul uni
versitar care începe vom încheia 
această acțiune cuprinzînd peste 70 
de titluri. în plus, incepind cu nou! 
an, toate cadrele didactice din insti
tutul nostru vor participa la perfec
ționarea pregătirii lor, îndeplinind 
sarcini precise pe terenurile Sta
țiunii didactice experimentale de la 
Belciugatele, ca unitate etalon de 
învățămint, cercetare și producție, 
și pe cele ale unităților din sectorul 
agricol Ilfov și din județele Dîmbo
vița. Argeș, Prahova, Giurgiu și Că
lărași, atribuite institutului nostru 
spre a fi îndrumate științific și 
tehnic.

Pe baza sarcinilor formulate de 
tovarășa academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, președintele Con
siliului Național al Științei și Invăță- 
mintului. cadrele didactice și stu
denții noștri sint hotăriți ca in noul 
an să se angajeze și mai profund in 
soluționarea. printr-o cercetare 
științifică adecvată, a problemelor 
fundamentale ale agriculturii româ
nești. Ne propunem să elaborăm 
noi tehnologii superioare de culti
vare a cerealelor, plantelor tehnice, 
horticole și furajere pe solul brun- 
roșcat, specific unităților noastre de' 
producție și de cercetare de la 
Moara Domnească și Băneasa, ast
fel incit, toate culturile agricole 
de pe suprafața de peste 1 mi
lion ha. cu sol brun-roșcat. exis
tentă in tara noastră, să-și spo
rească producțiile datorită inclusiv 
acestor tehnologii. Pe primul loc, 
in cadrul acestor cercetări, se află 
teme precum : Combaterea integrată 
a buruienilor ; Elaborarea de noi 
tehnologii pentru culturile de griu. 
de porumb, de floarea-soarelui. de 
secară și plante furajere ; Crearea 
unor noi linii și hibrizi de animale 
cu producții record ; Crearea unor 
noi soiuri de plante cu proprietăți 
biologice și economice superioare : 
îmbunătățirea sistemelor de irigații 
prin brazdă și folosirea apelor uza
te la irigarea plantelor furajere.

Ne propunem,' de asemenea, 
ca in noul an de învățămint să 
perfecționăm intregul sistem de 
struire a viitorilor specialiști, 
sensul îmbinării mai. riguroase 
armonioase intre teorie și oractică. 
intre instrucție și educație. Vrem ca 
și prin efectuarea programelor de 
instruire, studenții să se poată for
mă multilateral, in cultul muncii, al 
creației, al străduinței necurmate 
spre a se integra după absolvire,-ca 
specialiști cu cele măi bune rezul- 

activitatea unităților agri-

in- 
in 
și

La Cabinetul județean Galați pen
tru activitatea ideologică și politi
co-educativă discutăm cu Spiridon 
Hurjui, director adjunct, cu alți ac
tiviști despre funcționalitatea punc
telor de documentare, despre aportul 
acestora la îndeplinirea sarcinilor 
importante ce revin in pregătirea 
deschiderii noului an al învățămîn
tului politico-ideologic, in desfășu
rarea activității în acest domeniu. 
Aflăm că, recent, la punctele de 
documentare s-a desfășurat o activi
tate intensă, aici fiind găzduite ma
joritatea acțiunilor privind dezba
terea Tezelor din aprilie, a celor
lalte documente importante de partid 
și de stat, inclusiv a temelor din 
cadrul, propagandei prin conferințe. 
Este un fapt evident că, in numeroa
se unități și. localități., comitetele de 
partid au organizat bine activitatea 
punctelor de documentare politico- 
ideologică, astfel incit acestea să 
aibă o contribuție importantă la op
timizarea muncii de propagandă. 
După cum ne spuneau interlocutorii 
noștri, la întreprinderea mecanică 
navală, întreprinderea mecanică de 
echipamente hidraulice. întreprinde
rea de transporturi auto „11 Iunie", 
la Facultatea de mecanică a Univer
sității. in comunele Schela. Smîrdan. 
Independența. Tudor Vladimirescu .și 
altele s-au intreprins măsuri efi
ciente pentru activizarea acestor 
puncte, pentru dotarea lor corespun
zătoare. pentru a le face eficiente, 
accesibile tuturor comuniștilor, oa
menilor muncii, astfel incit, in per
spectiva începerii noului an de stu
diu, ele să sprijine și mai activ buna 
desfășurare a dezbaterilor, activita
tea de propagandă in general.

Viorel Dănică. secretarul cu pro
paganda al comitetului de partid de 
Ia șantierul naval. s-a referit cu 
deosebire la acțiunile recent desfă
șurate la punctul de documentare de 
aici. Intre scopurile acestora se in- 
scriu aprofundarea ideilor din Te
zele din aprilie, însușirea sarcinilor 
și recomandărilor secretarului gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. astfel incit și 
acest harnic și puternic colectiv să 
cunoască bine obiectivele ce-i revin, 
să acționeze .cu eficiență pentru În
deplinirea lor. In sprijinul pregătirii 
politico-ideologice, la punctul de do
cumentare se află operele Secretaru
lui general al partidului, aite docu
mente de partid și de stat, o diver
sitate de lucrări din literatura so- 
cial-politică și tehnică, publicații pe
riodice. planșe privind sarcinile cu
rente și de perspectivă ale șantie
rului naval, alte materiale. Activiști 
ai comitetului județean de partid, ai 
Comitetului municipal de partid Ga
lați au participat nemijlocit la orga
nizarea unor activități pplitico-ideo- 
logice organizate la punctul de do
cumentare.

Remarcăm complexitatea modali
tăților- prin care se acționează la 
acest punct, unde cursanții la invă- 
țămintul politico-ideologic au la dis
poziție o seamă de mijloace moder
ne. inclusiv filmul cu tematică in
spirată de viața imediată a între
prinderii in care lucrează. De ase
menea. punctul de documentare găz
duiește diverse alte activități met.:- 

acțiuni cu colectivele de agi-

Despre activitatea 
punctelor de documentare 

politico-educativă 
din județul Galați

tatori, dezbateri ale colectivelor de 
redacție 
nifestări 
ior, pe 
instruiri

Am insistat asupra acestui punct 
nu numai pentru că aici au acces 
un mare număr de comuniști, dar și 
pentru că este unul dintre cele mai 
bine amenajate din municipiu. Apre
cieri pozitive se pot face mai ales 
sub raportul funcționalității și des
pre punctul de documentare al Co
mitetului de partid de la întreprin
derea de navigație fluvială NAVROM 
Galați. Ana Savin, secretar cu pro
paganda al comitetului de partid, și 
Maximilian Popescu, responsabilul 
punctului de documentare, ne pre
zintă programul de activități, recen
tele amenajări, inclusiv îmbogățirea 
cu noi planșe și alte materiale a 
punctului. Dezbaterile organizate pe 
grupuri de nave cu comuniștii din 
porturi s-au bucurat de o bună 
audiență, au contribuit la cunoaș
terea și însușirea temeinică a Teze
lor din aprilie. în pregătirea noului 
an de studiu ni se vorbește despre 
activitatea cineclubului „Dunaris", 
care are în lucru filme cu tematică 
inspirată din viața colectivului. Am 
remarcat cu satisfacție și preocupă
rile existente aici pentru antrenarea 
la activitatea punctului de documen
tare a unui număr cit mai mare de 
colaboratori din rindul organizațiilor 
de partid subordonate, astfel incit 
specificul de lucru a! întreprinderii 
— cu colective dispersate pe nave și 
în porturi — să nu impieteze nici
cum asupra desfășurării unei susți
nute și permanente activități poli- 
tico-ideologice.

Observațiile care se pot face țin, 
in primul rind. de actualizarea unor 
materiale. Nu la toate . punctele de 
documentare se cunosc — și sint afi
șate — sarcinile economice ale co
lectivelor respective pe acest an. De

ale gazetelor de perete, ma- 
pentru educația navetiști- 

terne de educație juridică, 
și altele.

asemenea, în pregătirea noului an de 
studiu, trebuie avute in vedere sar
cinile concrete ce revin oamenilor 
muncii, comuniștilor, modul in care 
secțiile din fiecare întreprindere 
și-au mobilizat eforturile, astfel incit 
obiectivele de ansamblu ale unității 
șă fie onorate in bune condiții, pe 
întregul an. Facem această observa
ție, intrucit se constată o oarecare 
inerție in aducerea „la zi" a panou
rilor ce înfățișează sarcinile și obiec
tivele ; or, numai cunoscindu-le te
meinic, comuniștii vor putea să-și 
orienteze atenția in acele direcții care 
să le permită realizarea lor irepro
șabilă.

O altă problemă care trebuie avută 
în atenție se referă la accesibilitatea, 
pentru toți cursanții, a activității 
desfășurate la punctele de documen
tare. Este adevărat, există program 
de funcționare, responsabil, program 
de acțiuni. însă uneori, din dorința 
de a nu deranja ceva din... frumu
sețea interiorului, el devine greu ac
cesibil, cheia se păstrează la secre
tarul cu propaganda etc.

In pregătirea noului an de studiu, 
trebuie revăzute subcolectivele con
stituite. responsabilitățile in cazul 
fiecăruia, organizate instruirile aces
tora. Pe parcursul lunilor care au 
trecut de la Încheierea trecutului ăn 
de studiu, au apărut documente im
portante, care trebuie incluse in bi
bliografia minimă a punctului. Evi
dent. aceste documente vor servi 
studiului cursanților.

Am făcut aceste observații care au 
o valabilitate mai largă, deoarece de 
felul in care sînt pregătite punctele 
de documentare va depinde și nive
lul dezbaterilor din cadrul învăță- 
mintului politico-ideologic, aflat in 
acest an sub semnul importantelor 
idei ale Tezelor din aprilie, al hotă- 
ririlor ce se vor adopta la plenara 
Comitetului Central al partidului. 
Activitatea politică bogată din orga
nizațiile de partid ale municipiului 
Galați constituie o garanție a faptu
lui că — pe ansamblu — ținuta punc
telor de documentare va fi cea do
rită, adică la înălțimea sarcinilor 
importante economico-sociale care 
revin comuniștilor de aici.

Dan PLAEȘU 
corespondentul „Scinteii

Izvoare de creație

Anchetă realizată 
MIHAI

«Vi,
Două școli moderne, luminoase, cum tot cuprinsulsînt atîtea pe

Variaș, județul Timiș (dreapta)

-< ' ;4','

țării, iși așteaptă elevii. !n imagine : Școala generală dip Cernavodă, județul Constanța 
(stingă), și Școala generală din

turnee la Suceava, Iași, 
Bacău, Roman. Piatra 
în întreaga țară, aici s-a 
un cerc de „Prieteni ai 
care se adaugă demersu-

frecvente 
Rădăuți, 
Neamț și 
organizat 
teatrului", ___ __ ....
lui de inițiere in limbajul spectaco
lului, făcute la fiecare premieră. De 
asemenea, au loc frecvente intilniri 
cu oameni ai muncii din întreprin
deri- Sint, acestea, și fertile căi de 
creștere a duratei de difuzare a 
unuia și aceluiași titlu. Ceea ce nu 
înseamnă că necesitatea de a avea 
un repertoriu bogat și variat nu se 
menține.

Un turneu întreprins in Capitală

se adauge argumentului „mobilei" 
bunurilor de preț achiziționate) de
vin adevărate. „Mobilă și durere" in 
interpretarea Teatrului „Mihai Emi
nescu" din Botoșani s-a recomandat 
ca o montare reușită ce a fost ur
mărită cu atenție, cu real interes si 
de publicul bucureștean (deși, la ri
dicarea cortinei, ca să zicem așa, 
spectatorul este neplăcut frapat — 
impresie ce se menține pînă la sfîr- 
șit — de decorul neinspirat, lipsit 

ca și de costumele con- 
șî inconsecvent), 

în regia lui 
valori-

de idei,
cepute neglijent 
Spectacolul realizat
Eugen Traian Bordușanu

clinind către o notă de afectare mai 
puțin potrivită. O bună compoziție 
— Ion Plăeșanu (Paul) și Valerian 
Răcilă (al cărui „Gore" ar fi presu
pus. prin intermediul unor mijloace 
de expresie mai diverse și inventive, 
sugestia unei măi 
tați"). Contribuția 
dentă în lectura 
rea textului, este 
regindirea stilizării 
simbol timid al aspirației către auto
ritate a lui Sile și cîteva „gadget"-uri 
comice fiind insuficiente). Mai mult 
chiar : am surprins in spectacolul 
botoșănean tendințele compensării

mari „elastici- 
regizorală. evi- 
și transfigura- 
mai palidă in 
mizanscenei (un

Cerințe educative ale actului 
de cultură teatrală

însemnări despre Teatrul „Mihai Eminescu" din Botoșani

a pus în evidență ținuta bună a 
selecției ce include montarea unor 
piese de Teodor Mazilu, Tudor Po
pescu. Dumitru Solomon, alături de 
tălmăciri după Shakespeare. G.B. 
Shaw sau E. Radzinski (ponderea 
repertoriului urmind să crească mai 
ales dacă vor fi evitate unele titluri 
minore și vom asista la finalizarea 
proiectelor de valorificare scenică a 
fragmentelor dramatice eminesciene, 
apoi a piesei : „Iașii în carnaval" 
etc.).

Abordarea unei piese de Teodor 
Mazilu. fie aceasta și „Mobilă și du
rere". care pare a inhiba mai pu
țin (căci, iată, in actuala stagiune 
acest titlu mai figurează pe afișe la 
Timișoara, Craiova, Galați), consti
tuie dacă nu un semn de temeri
tate, oricum unul de natură să a- 
teste o dorință de înnoire, de au- 
todepășlre profesională. Tema fun
damentală a comediei acestui au
tor, care la o primă vedere 
vizează parvenirea, este de fapt 
dramatismul alienării. Personajele ce 
întrețin o continuă mascaradă, con
stată, sau ar putea constata, la sfîr- 
șit, că sînt „jucate" de viață. Du
rerile pe care le-au afectat ca pe 
niște dovezi de superioritate (care 
ar trebui, in mentalitatea lor, să

fică bine, făcind să detuneze for
ța replicii maziliene (cu textul și 
subtextul ei), surprinde și dezvăluie 
just natura (estetică) a personaje
lor, sesizează și relevă in mare 
măsură sensurile grave ale come
diei. Atari calități ar fi fost și mai 
marcate dacă în cazul lui Sile nu 
s-ar fi apăsat prea mult pe stări
le de euforie bachică, dacă Ure- 
chiatu nu ar fi fost învestit, in chip 
forțat, cu funcția de dirijor al jo
cului teatral. Se mai cuvine remar
cat că personajele maziliene au un 
specific mgd de a vorbi : vorbind 
..cu voce tare", cu un fel de volup
tate (ce se vrea dovada „sincerită
ții", a „dășteptăciunii", a amoralis
mului fățiș). Această caracteristică 
este doar parțial realizată în jocul 
actorilor botoșăneni. De unde : și 
ritmul spectacolului, la început mai 
șovăielnic. Ceea ce nu împiedică să 
remarcăm evoluția lui Stan Petri- 
șor, care are aportul cel mai sub
stanțial în realizarea tipologiei.

Totodată, se cuvine observat că 
există la eroii mazilieni o ambiguita
te a fățărniciei și sincerității, care, 
în cazul Lizicăi (Florita Rusu) este 
mai bine prinsă și sugerată, interpre
ta Melaniei (Doina Aida Stan) in-

deficitului invenției prin recursul 
vulgarități, care, categoric, Au au 
căuta pe scenă.

„O femeie drăguță cu o floare 
ferestre spre nord" de Ed. Radzinski 
(piesă tradusă expresiv de către De- 
nisa Fejes) beneficiază la Boto
șani de un spectacol remar
cabil. datorat contribuției echi
pei tinere. Fără îndoială, liber
tățile pe care și le-a luat față de 
textul original regizorul Laurian 
Onîga (aflat la a treia colaborare 
aici) nu rămin fără consecințe. Unele 
dimensiuni ale protagonistei, ceva 
din ambiguitatea sensurilor, inclusiv 
a celor care edifică morala piesei, 
unele semnificații sociale, ținind de 
contextul uman al dramei, se estom
pează. Spectacolul interesează însă 
din prima clipă a dezvăluirii sceno
grafiei, extrem de grăitoare (semna
tă de Laurian Oniga), atrăgind 
apoi, prin diverse scene minuțios 
decupate, care, prin intermediul unor 
ritmuri diferite, adincesc inspirat 
stări grave (fericit contrapunctate de 
gaguri inventive). Piatra de rezisten
ță a spectacolului rămine jocul tine
rilor actori. Maria Roxana Ionescu 
vădește o remarcabilă stăpînlre a 
mijloacelor de expresie, în rnodula-

beneficiază la 
de un spectacol 
datorat contribuției 

tinere. Fără îndoială,

Ia 
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rea și nuanțarea atitudinilor, in îm
binarea gestului cu replica, 1n gra- 
ejatea monologului, in conceperea 
unor bune elemente de contrast sau 
tranziție. O compoziție ce evocă 
sugestiv „metoda" a la Skameikin — 
ce imbină in conturarea personajului 
poze a la John Gilbert, și accesele 
unui sindrom maniaco-paranoic — 
propune Doru Bandol. Cu certă 
profesionalitate iși concepe apa
rițiile și Constantin Ghiniță. C$a 
mai interesanta evoluție din acest 
spectacol rămine insă : Dan Puric. 
El creează in „Fedea" o compoziție 
originală, bogată in detalii ce evocă 
psihologia eroului destul de apăsat, 
dar transferă, prin intermediul ei. 
personajului o trăsătură foarte mo
dernă de ambiguitate, un cuceritor 
paradox al atitudinilor și reacțiilor, 
și chiar un accent de absurd.

Cel de-al treilea spectacol adus la 
București ara'tă că interesul (renăscut 
de cițiva ani) pentru pantomimă 
pulsează și la Botoșani. Mai de mult, 
aici a fost realizat un spectacol cu 
elemente commedia dell’arte, cu 
..Slugă la doi stăpini". Acum specta
torii sint invitați la recitalul excep
țional al lui Dan Puric; „Jocul" 
(regia : Traian Aelenli), spectacol 
laureat in Festivalul național „Cinta- 
rea României" și la ..Gala tînărului 
actor" de la Costinești. la ediția 
trecută. Putem vorbi de plasticitatea 
de mim. dansator si acrobat, de ori
ginalitatea interpretării, de noblețea 
expresiei, de fantezia debordantă, de 

, poezia și muzicalitatea ființei prota
gonistului. Se cuvine insă să vorbim 
în cazul lui Dan Puric, mai ales de o 
personalitate in 
de sine, de o 
re a limbajului — ceea ce se răs- 
frînge și in claritatea și in forța me
sajului transmis către public. După 
cum se mai poate vorbi de o „pa
siune împărtășită" — Dan Puric 
fiind și animatorul unor spectacole 
de pantomimă de grup, in care a 
atras mai mulți amatori. tineri 
despre care vorbește cu o admirație 
și un entuziasm concludente, aș zice, 
pentru calitatea sa umană.

Spectacolele Teatrului „Mihai 
Eminescu" din Botoșani atestă, fără 
îndoială, o dată cu strădania crește
rii calitative a activității artistice, 
preocuparea îmbinării 
cantate de tradiție cu 
pasiunea căutării de 
de expresie teatrală.

Cel . mai frumos se 
vede Maramureșul de 
la Ocna Șugatag, de 
unde privirea rotitoa
re poate desluși, pînă 
departe, munții aces
tui ținui. Asta mai 
ales in zilele senine, 
iar in vâra abia tre
cută. aici, cerul a 
fost de un albastru 
inconfundabil. Timp 
de două săptămini. 
comuna a găzduit ta
băra de creație a ar
tiștilor plastici ama
tori. Localitatea, după 
cum se știe, este cău
tată și pentru stațiu
nea balneară cu apele 
ei tămăduitoare, dar în 
această vară pe lingă 
cei veniți la odihnă și 
tratament puteau fi 
vftzuți artiștii plastici 
amatori ieșiți „la pei
saj". Cu adevărat, un 
peisaj generos pentru 
sensibilitatea lor. Tn 
dreapta sint satele de 
pe valea Cosăului. iar 
in stingă frumoasa 
vale, a Marei. Tn spa
te, ca un ecran natu
ral. stă falnic muntele 
Gutii. Muncile cimpu
lui erau în toi. vre
mea frumoasă, deci 
subiectele erau la în- 
demină.

La incheierea tabe
rei. intr-o sală de 
club din stațiune, ta
blourile înrămate sim
plu, dar îngrijit. 60 la 
număr, constituie ro
dul muncii și creației 
artiștilor plastici ama
tori reuniți la Ocna 
Șugatag. înainte de 
vernisajul expoziției, 
după ce s-au făcut vi
zionarea și selecția lu
crărilor, pictorul Ale
xandru Șainelic; un 
consecvent îndrumă
tor al creației plastice 
de amatori din Mara
mureș, putea să ne 
spună cu satisfacție : 

. „S-a lucrat mult și 
bine. Am avut ce ale
ge pentru expoziția 
de acum și vom av»a 
și pentru altele vii
toare pe care Ie vom 
organiza in actuala 
ediție a Festivalu
lui național ..Cintaren 
României". Ne bucură 
mai ales saltul calita
tiv pe care, il fac ar
tiștii amatori".

cine

exemplară, căutare 
notabilă stăpini-

roadelor de- 
îndrăzneala și 
noi modalități

Natalia STANCU

adevărat s-a !u- 
mult deoarece 

partici-
Cu 

crat 
majoritatea 
panților s-au întors a- 
casă din tabără cu mai 
multe lucrări, intru- 
cit. după cum ne spu
nea pictorul amator 
Gheorghe Indrecan, 
de la mina Săsar din 
Baia Mare. ..in tabă
ră acumulezi mult, 
dar nu reușești să fi
nalizezi toate lucrări
le. în atelier poți să 
le desăvîrșești". In 
mapele lor stăteau o-

Realizările 
oamenilor, 
frumusețea 

peisajului țării 
în lucrările 

artiștilor 
amatori

rînduite numeroase 
schițe de peisaj sau 
studii de portret, cro
chiuri. subiecte oferite 
din plin de peisajul a- 
cestor locuri. De altfel, 
sursele de inspirație 
din zonă, satele de pe 
văile amintite, semea
ță Creastă a Cocoșului 
din masivul Gutîi (un 
motiv frecvent întil- 
nit in multe lucrări), 
valorile etnografice, 
arhitectura nouă a lo
calităților. dar mai a- 
les muncile cimpului 
cu oamenii locului au 
găsit un izbutit echi
valent plastic in ima
gini cu putere de 
emoționare. Atmosfe
ra de emulație crea
toare a fost stimulată 
și de dezbaterile pur
tate — l’ie comentind 
creațiile proprii, fie 
pe cele prezentate prin 
proiecții de diapoziti
ve de profesoara Iu- 
dita Crăciun.

Privind 
ne-au reținut 
des ' '
tus 
nel 
su 
lui 
din

rîle in lemn avind ca 
autori pe Nicolae Man 
și Alexandru Perla 
din Tîrgu LăpuȘ, pic
turile in ulei realizate 
de loan Leș, Iancu 
Jianu. Grigore Popo- 
vici, Nicolae Cațavei 
și Grigore Mihuș din 
Baia Mare. Ana Ulici 
din Sigbetu Marma- 
ției ori Iosif Zuzan 
din Baia Sprie. Sint 
ci ți va din oamenii 
muncii care în calita
te de artiști plastici 
amatori au ținut să 
participe la cea de-a 
17-a ediție organizată 
de Centrul județean 
de îndrumare a crea
ției populare și a miș
cării artistice de masă 
Maramureș. Ca și la 
precedentele ediții, 
n-au lipsit invitații 
din unele județe ale 
țării, tabăra de crea
ție constituindu-se și 
intr-un util schimb de 
experiență. Anul a- 
cesta au fost prezențl 
artiști plastici amatori 
din județele Timiș și 
Caraș-Severin, îndru
mați de profesoara 
Delia Dumitrașcu.

Oameni ai muncii 
de diferite profesii — 
mineri, forestieri, ță
rani, medici, profesori 
— au venit și in acest 
an in tabăra de crea
ție unde talentul în
treținut de muncă ia 
forma lucrărilor de 
artă. Aici au benefi
ciat de climatul in- 
structiv-educativ al 
taberei, și-au pregătit 
de pe acum lucrările 
pentru a participa la 
actuala ediție a Festi
valului national „Cin- 
tarea României", mulți 
dintre ei fiind laureați 
la precedentele ediții. 
Aici, sub cupola al
bastră a Maramure
șului, unde sint nese
cate izvoare 
tie, și-au 
culorile pe 
sensibilității

expoziția, 
atenția 

mele in creion si 
ale medicului Cor- 
Sofineti din Mire- 
Mare. acuarelele 
Alexandru Goja 
Cicirlău. sculptu-

de crea- 
decantat 
măsura 

fiecăru
ia oameni cu dragos
te de frumos, intr-un 
efort continuu de' 
creație.
Gheorqhe PARJA 
corespondentul 
„Scinteii"

a
• Agentul straniu:
(17 53 4'3) — 9: 11,30:
AURORA (35 (14 BCl — 
16,30; 19. la grădină —
• tn fiecare zl mi-e
UNION (13 49 04) — 9:
19.
• Pftstrează-mă doar
GRIVIȚA (17 08 58) —
15.45: 18: 20. FLOREASCA (33 29 7b 
9: 11: 13: 15;.17: 19.
• Duminică in familie
RH. (31 28 13) — 13: 17:
• Niște
(50 43 58)
<6 Să-ti vorbesc despre mine: DACIA 
(50 35 94) — 9; 11; 13: 13: 17: 19.
• flăcări pe comori: COTROCENI 
(49 48 48) — 13: 17: 19.
• Artista, dolarii si ardelenii: POPU
LAR (35 13 17) — 15: 17: 19.
• Acțiunea „Autobuzul": MUNCA 
(21 50 97) — 15: 17; 19.
• Temerarii de la scara doi : CUL
TURAL (83 50 13) — 9: 11,15: 13,30:
15,43; 18: 20.
• Cucoana Chirita: ARTA (213186) 
-- 9; 11; 13; 15; 17.15: 19,30.
• Program de vacanță. Amintiri din 
copilărie: PACEA (71 30 85) — 9; 11; 
13.
• Luptătorul cu sabia: LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 8.45; 11; 13,15; 15.30: 
17,45: 20.
*> Desculț in parc: STUDIO (59 53 15) 
10; 12,15; 14.30; 16,45; 19.
• Noile povești ale Șeherezadci: FE
ROVIAR (50 51 40) — 9; 12; 15: 18.
la grădină — 20, MELODIA (1113 19' 
— 9: 11.30: 14.30: 17; 19.15.

GIULEȘTI 
16.30; 19. 

11.30; 14:
14:

9:
- 20,15.

dor de tine
11: 13: 15: r

pentru tine:
9: 11.15: 13,30:

■: DRUMUL SA- 
19.

băieți grozavi: BUZEȘTI 
- 15: 17: 19.

«Tentația: BUCUREȘTI (15 61 54) — 
9: 11 : 13.15: 15.30: 17.45: 20. EXCEL
SIOR (65 49 45 — 9; 11.15: 13.30: 15.43;
18; 20. FLAMURA (85 77 12) — 9: 11: 
13.15; 15,30; 17.45; 20.
• Johann Strauss, regele neincoronat 
al valsului: LUMINA (14 74 16) — 9; 
11: 13.15; 13.30: 17.43; 20. VOLGA
(79 71 26) — 9: 11.15: 13,30: 15.45; 18; 
20.
« Program special pentru copii și ti
nerei: DOINA (16 35 38) — 9: 11; 13; 
13: 17: 19.
« Tristețea învingătorului: TIMPURI 
NO? (15 61 10) — 9: 11; 13,15: 15.30;
17.43: 20.

teatre
• Filarmonica ..George Enescu" 
(15 68 75, saia studio) : ,,Comori came- 
ru.-e‘-. Nicolae Apostol — corn, Ve
rona Maier — pian, Ladislau Hor
vath — vioară (Matthus, Beethoven, 
Schumann, Brahms) — 17,30.
• Teatru) Național (14 71 71. sala ate
lier) : Ultimul set (spectacol prezen
tat de Teatrul de stat Brăila) — 18.
• Teatrul Mic (14 70 8J): O femeie 
drăguță cu o floare și ferestre spre 
nord — 18,30.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05): Le
wis și Alice — 19.
• Teatrul Ciulești (sala Majestic. 
14 72 34): Cum s-a făcut de-a rămas 
Catinca fată bătrînă — 19.
© Teatrul satiric-muzical „c. Tănase" 
(15 56 78, grădina Boema): Varietăți pe 
portativ — 19.
• Ansamblu] artistic ..Rapsodia 
Română" (13 13 00): Cintă, ciocirHe — 
13.

corn,
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DIN EXPERIENȚA CONSILIILOR POPULARE

COMITETELE DE CETĂȚENI
-prezență dinamică în activitatea 

edilitară și gospodărească a localității

In Editura politica a apărut:

NICOLAE CEAUSESCU
9

Cuvintare la Consfătuirea de lucru 
pe probleme de agricultură 

1 septembrie 1988

Antrenarea largă a maselor de oameni ai muncii la înfăptuirea pro
gramelor de dezvoltare economică și socială constituie o caracteristică 
fundamentală a întregului proces de edificare a noii orînduiri, 
o constantă a vieții politice și sociale din țara noastră. Și în cazul 
consiliilor populare, la baza întregii activități trebuie să se afle conlu
crarea directă, nemijlocită cu masele largi de cetățeni. Experiența acumu
lată pînă în prezent a demonstrat de altfel că rezultatele cele mai bune 
sînt obținute tocmai de organele locale ce folosesc frecvent și cit mai 
deplin toate pîrghiile de asigurare a unei strînse colaborări cu cetățenii.

Consiliile populare dispun, bineînțeles, de un foarte larg și divers 
activ obștesc, de numeroase organisme menite să asigure conlucrarea cu 
masele. Tn acest cadru se înscriu și comitetele de cetățeni. Cu intenția 
de a desprinde diferite aspecte din experiența comitetelor de "cetățeni 
din municipiul Buzău — locul I pe țară și „Ordinul Muncii" clasa I în 
întrecerea pe anul trecut dintre consiliile populare comunale și orășe
nești — am străbătut mai multe cartiere, am privit cum arată străzile 
orașului, fondul său locativ, parcurile sau spațiile verzi dintre blocurile 
de locuințe.

— Buzoienii, prin chiar firea lor, 
nu acceptă jumătățile de măsură — 
ne spune tovarășul Marin Tănase. 
secretarul comitetului executiv al 
consiliului popular municipal. Oa
meni harnici, ei vor ca prin munca 
lor de fiecare zi să cinstească 
orașul in care trăiesc, dar, totodată, 
pretind ca nici orașul să nu rămînă 
în urma timpurilor pe care le trăim. 
Din această stare de spirit rezultă, 
firesc, o intensă activitate desfășu
rată în ambele sensuri ale relației 
cetăteni-primărie. In acest context, 
este deci normal să acordăm si co
mitetelor de cetățeni importanța ce 
li se cuvine. Practic, cei peste 150 
mii de locuitori ai municipiului sînt 
reprezentați de 53 comitete cetățe
nești însumînd nu mai puțin de 583 
de membri. Aceștia, la rindul lor. au 
fost aleși dintre cei mai gospodari și 
activi locuitori, fiind oameni care 
se bucură de stima și încre
derea concetățenilor lor. Prin in
termediul comitetelor cetățenești, 
noi, cei de la consiliul popular, ii 
informăm pe locuitori asupra posibi
lităților materiale pe care le avem, 
la un moment dat. in vederea reali
zării propunerilor gospodărești făcu
te în adunările cetățenilor.

In mod firesc, eficiența și operati
vitatea acțiunilor gospodărești, de 
întreținere și înfrumusețare a ora
șului depind in foarte mare măsură 
si de felul în care edilii reusesc să 
întrețină legătura cu cetățenii. Ast
fel. în municipiu s-a înstăpînit obi
ceiul ca un deputat, de regulă cel 
în circumscripția căruia se află zona 
respectivă, sau un membru al comi
tetului executiv să se deplaseze, ori 
de cite ori este nevoie, la fața locu
lui. pentru a-i informa pe președinții 
comitetelor de cetățeni asupra acțiu
nilor inițiate de consiliul popular, 
asupra lucrărilor necesare si asisten
tei tehnice pe care o vor primi ce
tățenii. asupra materialelor sau mij
loacelor de transport ce le vor ti 
puse la dispoziție.

„Tovarășii de la consiliul popular 
sînt permanent în mijlocul nostru — 
ne spune Leon Dragomirescu. pre
ședintele comitetului de cetățeni nr. 
45 din cartierul 23 August. în fiecare 
găptămînă deputatul nostru. Petre 
Chiriță, operator la întreprinderea de 
prelucrare a maselor plastice, sau un 
membru al comitetului executiv se 
interesează de problemele care ne 
preocupă, ne înștiințează despre pro
blemele orașului. Iar rezultatele a- 
cestei conlucrări sînt și ele pe măsu
ră. Pînă in momentul de față numai 

Imagine din Buzău - un oraș modern, bine gospodărit Foto : E. Dichiseanu

din zona de acțiune a comitetului 
nostru de cetățeni s-au colectat a- 
proape 800 tone de materiale refolo- 
sibile, fără să mai vorbim despre 
faptul că străzile sînt curate, că în
treg cartierul, unul dintre cele mai 
vechi din oraș, arată ca un adevărat 
parc. După părerea mea, fără legătu
ra strînsă dintre comitetul nostru de 
cetățeni și consiliul popular nu ar fi 
fost posibile toate aceste realizări. 
Sîntem nu numai îndrumați, dar și 
sprijiniți în activitatea ce o depunem. 
Bunăoară, comitetul nostru a fost 
sfătuit să repartizeze fiecărui mem
bru al său un număr de străzi de 
care să răspundă personal pen
tru buna 16r gospodărire și cu
rățenie. Noi am mers chiar mai de
parte și am numit cite un responsa-

In municipiul Buzău

bil pentru fiecare stradă. Ori 
de cite ori am cerut sprijinul 
consiliului popular, ni s-a răspuns 
cu promptitudine. Nu de mult, strîn- 
gînd o cantitate mare de hîrtie' și 
cioburi de sticlă, am anunțat depu
tatul nostru, și. a doua zi. a venit 
mașina și am încărcat-o“.

Pe membrii comitetului de cetă
țeni nr. 36. din cartierul Nicolae 
Bălcescu, i-am întîlnit. chiar in mo
mentul unei ședințe ad-hoc. La or
dinea de zi se aflau pe primul loc 
problemele pregătirilor pentru se
zonul rece. ..Pînă la această dată am 
reușit să înlocuim geamurile sparte 
Si să terminăm etanșeizarea feres
trelor și ușilor de la apartamente — 
ne spune Olga Săndulescu. vicepre
ședinta comitetului. Chiar astăzi se 
află în probe instalațiile de căldură. 
Din păcate însă, nu toate lucrurile 
depind numai de noi. Astfel, în zona 
noastră se află un șir de blocuri 
unde, datorită anumitor fisuri exis
tente în terase, apa se infiltrează 
în apartamentele situate la ulti
mele niveluri. Concret, este vorba 
despre blocurile nr. 8, 11, 14, 17, 20 
și 23. Am înștiințat întreprinderea 
de gospodărire comunală și locativă 
din timp, dar trei dintre blocuri (nr. 
8, 20 și 23) nu sînt nici măcar pla
nificate pentru reparații în acest an. 
Celelalte sînt planificate, dar lu
crările sînt mult întîrziate. Se vor 
recupera oare întîrzierile ? îndo
ielnic, dacă ne gîndim că blocul 
nr. 11 trebuia reparat, conform 
planificării, încă de anul tre

cut...". Tovarășa Anișoara Apostol, 
deputată in circumscripția unde ac
tivează acest comitet de cetățeni, ne 
spune însă că cei de la întreprin
derea de gospodărire comunală și 
locativă au promis să urgenteze lu
crările astfel încît defecțiunile sem
nalate să fie remediate la timp. Să 
sperăm că se vor tine de cuvînt.

După cum aveam să ne convin
gem. și acest comitet cetățenesc des
fășoară o bună activitate obștească. 
Spațiul locativ este păstrat și îngri
jit cu atenție, aleile si spațiile- 
verzi dintre blocuri — de asemenea. 
„Desigur, avem unele rezultate, dar 
ele puteau fi și msfi bune — ne 
spune Mircea Săcuiu. membru al 
comitetului și administrator al aso
ciației de locatari CT-5/1. Spun 
aceasta pentru că. din păcate, mai 
avem și cetățeni care cred că dacă 
au devenit orășeni nu se cade să mai 
pună mina si pe mătură sau lopată. 
Ba chiar „uită" să plătească cota 
parte ce le revine la întreținere".

în timpul documentării am reținut 
și părerea în acest sens a tovarășului 
Ion Neacșu, șeful oficiului pen
tru probleme organizatorice și 
îndrumare a activității obștești din 
cadrul consiliului popular munici
pal : „Avem rezultate bune, nu- 
numai anul trecut, ci și în a- 
cest an. Dar ele nu vor putea deveni 
atit de bune cum ne dorim decît 
atunci cînd vom reuși să lămurim și 
ultimul cetățean asupra importanței 
activității obștești sau. altfel spus, 
cînd vom reuși să sădim în sufle
tele tuturor grija pentru orașul în 
care trăim"

Acestea sînt exigentele unor oa
meni deprinși să privească mereu 
înainte, la ceea ce mai au de făcut. 
Deja ceea ce au înfăptuit anul acesta 
a fost în mod intenționat „uitat". Și 
sînt destule rezultate bune, dintre 
care amintim cele 15 noi locuri 
de joacă pentru copii care au fost 
amenajate în cartierele Nicolae Băl
cescu. Al. Ioan Cuza, Dorobanți si 
Crîng. colectarea „la zi" a peste 
2 000 tone de materiale refolosibile, 
ori dificilele lucrări de amenajare a 
unui viitor parc dendrologic în car
tierul Dorobanți. în momentul de 
fată, cetățenii municipiului iși con
centrează eforturile la terminarea 
lucrărilor de amenajare a arterelor 
de circulație, de acces și pietonale 
din zona magistralei Unirii. Ii preo
cupă. de asemenea, amenajarea in
trărilor in municipiu, vechile „ba
riere" ale orașului trebuind să de
vină — zic ei pe bună dreptate — 
demne de chipul nou al Buzăului.

— Cu toate succesele înregistrate
— ne spune tovarășul Marin Tănase
— sîntem conștienti că avem încă 
multe de făcut. Pentru aceasta tre
buie nu numai să mărim frecvența 
întîlnirilor cu comitetele de cetățeni, 
ci. mai ales, să dovedim o prompti
tudine ireproșabilă in rezolvarea 
problemelor și cererilor lor. In fond, 
de felul în care reușim să muncim 
împreună depinde nu doar „cartea 
de Vizită" pe care ne-am făurit-o, 
ci. mai ales, calitatea vieții locuito
rilor din orașul nostru.

Stefan CIOCH1NARU 
Steîian CHIPER 
corespondentul „Scînteii”

r*

Realizări din țară
Noi ansambluri de locuințe

în municipiul Gh. Gheorghiu- 
Dej, peste apa Cașinului, se con
turează un mare și modern ansam
blu de locuințe. Localnicii l-au 
numit, simplu, „Malu" — de la 
malul înalt ce străjuiește albia 
riului. Noul ansamblu va totaliza 
în final peste 1 100 de apartamente 
și va dispune de toate dotările edi- 
litar-goșpodărești necesare. Vor fi 
înălțate, de asemenea, școli, gră
dinițe, spatii comerciale și de ser
vire a populației, un cinematograf 
etc. Pentru a face legătura directă 
cu centrul orașului, peste apa 
Cașinului vor fi înălțate un mare

Linie modernă de rafinare a zahărului
In cadrul celei de-a doua etape 

a programului de modernizare, la 
întreprinderea de industralizare a 
sfeclei de zahăr din Giurgiu au fost 
terminate lucrările si probele afe
rente pentru punerea în funcțiune 
a capacității de rafinare a zahăru
lui. După cum ne informează in
ginerul Bogdan Dragomirescu, din 
cadrul compartimentului de inves
tiții al întreprinderii, această lu
crare de modernizare realizată pen
tru prima oară în cei 70 de ani 
de la punerea în funcțiune a 
fabricii constă în montarea unei 
linii moderne formate din peste 100

Brutării sătești pe bază de combustibili solizi tv
In județul Botoșani realizarea în 

cele mai bune condiții a obiective
lor prevăzute în programele de 
perfecționare a organizării și mo
dernizare a proceselor de producție 
se împletește cu eforturile conti
nue ale colectivelor de oameni ai 
muncii desfășurate în beneficiul 
calității vieții. Angajat efectiv in 
aceste acțiuni, colectivul de la Sec
ția de producție alimentară Boto
șani — una din cele 12 unități din 
tară cu astfel de profil din cadrul 
CENTROCOOP — a inițiat, printre 
altele, transformarea și amenaja
rea tuturor brutăriilor sătești din 
subordine care foloseau combusti
bil lichid pentru a funcționa pe 
bază de combustibili solizi. Utili- 
zîndu-se cuptoare adecvate in acest

Receptivitate față de nou
La Casa științei și tehnicii pen

tru tineret din Slatina, a avut loc 
o interesantă consfătuire privind 
rolul și locul propagandei tehnico- 
economice și creșterea contribuției 
creației științifico-tehnice la în
făptuirea sarcinilor de plan. Au 
participat secretari ai comitetelor 
municipale și. orășenești de partid 
și ai comitetelor de partid din în
treprinderile din județ.' reprezen
tanți ai organizațiilor de tineret și

Produse competitive
Actionînd cu fermitate pentru 

realizarea sarcinilor ce le revin din 
hotărîrile Congresului al XIII-lea 
și Conferinței Naționale ale 
partidului, din indicațiile si orien
tările formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, colectivele de 
oameni ai muncii din județul Arad 
au reușit, în perioada care a tre
cut din acest an. să obțină o creș
tere a producției de export cu 10.8 
la sută și să livreze beneficiarilor 
externi cu 14.9 la sută mai multe 
produse decît în aceeași perioadă a 
anului trecut. La baza rezultatelor 
stau mai buna organizare a mun
cii. modernizarea tehnologiilor de 
fabricație, utilizarea mai eficientă 

pod și o punte pietonală. Totodată, 
va fi regularizată albia riului șl 
amenajate locuri de agrement. în 
șchița de sistematizare sint pre
văzute, de asemenea, spații verzi, 
locuri de joacă pentru copii, extin
derea rețelelor de apă, canalizare, 
termofioare și alte lucrări tehnico- 
edilitare. Toate acestea vor fi rea
lizate cu contribuția directă a cetă
țenilor. Noul ansamblu de locuin
țe „Malu" se aliniază marilor an
sambluri „Mărășești" și „Libertă
ții", care se află în stadiul final de 
construcție. (Gheorghe Baltă), 

de centrifuge, a 14 malaxoare, a 
12 aparate vacuum și altele. Prin 
modernizarea și punerea în func
țiune a acestei secții, o dată cu 
începerea noii campanii de pre
lucrare a sfeclei, capacitatea de 
rafinare a zahărului crește cu 260 
tone în 24 de ore. De menționat că 
la lucrările de montaj au participat 
efectiv și echipele de muncitori din 
cadrul întreprinderii care vor ex
ploata aceste utilaje, ceea ce le-a 
permis să cunoască în detaliu și să 
stăpînească modul de desfășurare 
a întregului flux tehnologic de 
rafinare. (Ion Manea).

scop, prevăzute cu focare adap
tate pe cărbuni, au fost construite 
brutării noi la Vorona. Mihăileni, 
și Hliniceni. au ' fost modernizate 
brutăriile din Brăești. Sulița. Co- 
tușca. Ștefănești, Trușești. Frumu
șica și din orașul Darabani și se 
află in curs de modernizare bru
tăriile din Albești și Pomîrla. Prin 
reprofilarea brutăriilor pe combus
tibili solizi — folosindu-se în con
sum atît cărbunii inferiori, precum 
și deșeuri din . cauciuc, deșeuri 
lemnoase și resturi vegetale, se 
economisesc anual circa 400 tone 
de carburanți lichizi, evitîndu-se, 
totodată, dificultățile in aprovizio
narea cu combustibil. (Eugen 
Hrușcă).

sindicat, responsabili cu invențiile 
și inovațiile, specialiști, inovatori și 
inventatori, alți oameni ai muncii. 
Cu acest prilej a fost vizionată 
expoziția realizărilor în domeniul 
creației tehnico-științifice în jude
țul Olt. Dezbaterile, schimbul de 
idei și de experiență, intilnirea cu 
brigada științifică s-au desfășurat 
intr-o atmosferă creatoare, anga- 
jantă. pătrunsă de inaltă respon
sabilitate și receptivitate fată de 
nou. (Mihai Grigoroșcuță).

a mașinilor și utilajelor din dotare 
etc., care au dus la ridicarea nive
lului tehnic și calitativ al produ
selor. la creșterea productivității 
muncii. Pe această bază, planul de 
export, al județului a fost realizat 
și depășit pe relația C.T.S., iar pe 
relația devize convertibile au fost 
onorate toate contractele scadente, 
unele chiar în devans. Cu cele mai 
bune rezultate se înscriu colecti
vele de oameni ai muncii de la în
treprinderile de mașini-unelte, 
„Victoria", „Tricoul roșu", U.T.A., 
combinatul de prelucrare a lemnu
lui, unitățile cooperației meșteșu
gărești, ale consiliului popular ju
dețean etc. (Tristan Mihuța).

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătoririi Zilei naționale a țării dumneavoastră, îmi este 
plăcut să vă adresez, în numele poporului, al Comitetului Militar de Redre
sare Națională'și al guvernului guineez, calde felicitări.

Urmărim cu atenție deosebită marile transformări ce se produc in viața 
poporului român, sub înțeleaptă și clarvăzătoarea dumneavoastră conducere.

Sintem deosebit de impresionați de ajutorul pe care dumneavoastră îl 
acordați permanent realizării programului nostru de redresare națională.

Vizita oficială pe care dumneavoastră ați binevoit să o efectuați in Gui
neea. în martie 1988, dovedește dorința noastră comună de a da noi dimen
siuni relațiilor româno-guineeze.

Vă rog să primiți, domnule președinte, expresia celor mai bune urări 
de sănătate și fericire, pe care vi le adresez dumneavoastră personal, pre
cum și poporului prieten român.

General de brigadă LANSANA CONTE
Președintele Comitetului Militar de Redresare Națională, 

Șef al statului,
Președintele Republicii Guineea

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia sărbătorii naționale a țării dumneavoastră, îmi este deosebit 

de plăcut să vă adresez, în numele poporului burundez — regrupat în ca
drul Partidului Uniunii Pentru Progres Național (U.P.R.O.N.A.) —, al gu
vernului și al meu personal, sincere felicitări și cele mai călduroase urări 
de fericire personală, de progres și prosperitate poporului prieten român.

îmi exprim dorința ca relațiile de prietenie care există intre cele două 
țări ale noastre să se întărească și să se dezvolte continuu în interesul am
belor popoare.

Cu cea mai înaltă considerație.

Maior PIERRE BUYOYA
Președintele Comitetului Militar de Salvare Națională, 

Președintele Republicii Burundi

Cronica zilei
Cu prilejul comemorării a 45 de 

ani de la moartea lui Julius Fucik, 
scriitor și publicist comunist ceh, 
executat de fasciști la 8 septembrie 
1943, ambasadorul R.S. Cehoslovace 
la București, Jan Papp, a depus, vi
neri, o jerbă de flori la bustul ridi
cat, în Parcul Herăstrău din Capita
lă, in memoria acestui erou național 
al Cehoslovaciei.

13,00 Telex.
13,05 La sfîrșlt de săptămînă (color) • 

Mamaia ’88 — Selecțiuni • Româ
nia la timpul prezent, România 
la timpul viitor — „Drum nou 
prin feeria Deltei". • Flori din 
„Floarea din grădină" • începe 
școala — tabletă • Agenda Festi
valului național „Cîntarea Româ
niei" # Din universul desenului 
animat • Telesport — Aspecte din 
meciul Sparta-Praga — Steaua 
București din primul tur al „Cu
pei campionilor europeni".

14,45 Săptămînă politică.

CLUJ : Acțiuni de modernizare a producției
In unitățile economice ale județu

lui Cluj se desfășoară, sub condu
cerea organelor si organizațiilor de 
partid, o susținută activitate pentru 
realizarea măsurilor prevăzute în 
programele de perfecționare a orga
nizării și modernizare a proceselor 
de producție. Cu sprijinul comisiei 
județene, au avut loc în întreprin
deri schimburi de experiență, ana
lize. mese rotunde, simpozioane, 
dezbateri pe teme privind formele 
și metodele folosite de consiliile 
oamenilor muncii pentru intensifi
carea activității de modernizare a 
producției, accentuarea conlucrării 
acestora cu unitățile de cercetare 
științifică și de învățămint. parti
ciparea specialiștilor din producție 
la soluționarea unor probleme teh- 
nico-știintificg complexe. Pînă în 
prezent, in acest an. in unitățile 
din județul Cluj au fost aplicate 
circa 840 de măsuri care au ca efi
cientă economică realizarea unui

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 10 septembrie, ora 20 — 13 
septembrie, ora 20. tn țară : Vremea 
va fi predominant frumoasă și se va 
încălzi treptat, iar cerul va fi variabil, 
cu innorări mal accentuate in nord- 
vestul țării, spre sflrșltul intervalului. 
Plot locale vor cădea in a doua parte 
a intervalului in regiunile nord-vestice; 
în rest, ploi Izolate. Vtntul va sufla

Au participat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe. Comi
tetului foștilor luptători și vetera
nilor de război împotriva fascismu
lui și ai Consiliului ziariștilor.

Au fost prezenți membri ai Am
basadei R.S. Cehoslovace la Bucu
rești.

(Agerpres)

15.00 închiderea programului.
1.9,00 Telejurnal.
19.20 Teleenciclopedia (color).
19,55 Mamaia ’83 (color). Selecțiuni din 

concursul de creație și interpre
tare de muzică ușoară românească 
organizat de Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste, Uniunea Com
pozitorilor și Muzicologilor, Radio- 
televiziunea Română și Comitetul 
de cultură și educație socialistă 
al județului Constanța.

?l,05 Film artistic (color). „Vară ttr- 
zie". Producție a studiourilor bul
gare. Cu » Gheorghi Partalev, Ta
tiana Lolova, Ivan Kondov, Leda 
Taseva, Milen Penev, Emilia Dra- 
gostinova, Kircio Petrov. Regia : 
Milena Nikolov.

22.20 Telejurnal.
22,30 închiderea programului.

spor de producție-marfă în valoare 
de 1 421 000 000 lei, din care peste 
330 milioane lei producție pentru 
export ; cheltuielile totale au fost 
reduse cu 412 milioane lei. cele ma
teriale cu 240 milioane lei, iar creș
terea productivității muncii este 
echivalentă cu o economie relativă 
de personal ce totalizează aproape 
5 000 persoane. Printre măsurile cu 
eficientă economică deosebită se 
numără îmbunătățirea proceselor 
tehnologice de fabricație de la în
treprinderile „Carbochim" din Cluj- 
Napoca și „Electroceramica" — 
Turda, reorganizarea fluxurilor teh
nologice de la întreprinderea „Sin- 
terom" din Cluj-Napoca și Fa
brica de accesorii și piese de 
schimb din Turda, precum și cele 
de la Combinatul de pielărie si în
călțăminte „Clujana". întreprinde
rea „Terapia" din Cluj-Napoca si 
Combinatul dă lianți si materiale 
refractare din Turda. (Marin Oprea).

slab plnă la moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 2 șl 12 
grade, mai scăzute în depresiunile din 
nordul și centrul țării, unde, pe alocuri, 
se va produce brumă, iar cele maxime 
vor ti cuprinse, in general, intre 18 și 
28 de grade. Dimineața în zona de 
munte și în centrul țării se va produce 
ăeață slabă, tn București : Vremea va 
fi predominant frumoasă șl se va în
călzi treptat. Cerul va fi variabil. Nu 
va ploua. Vîntul va sufla slab plnă la 
moderat. Temperaturile minime vor ti 
cuprinse intre 7 șl 11 grade, cele ma
xime intre . 22 și 26 de grade, mai ri
dicate in ultima zi.

„București" este unul din 
marile magazine universale situat 
la kilometrul zero al Capitalei. în
cepem raidul nostru cu ultimul 
etaj, etajul VI. Se primește mar
fă : cergi de la „Dumbrava“-Sibiu ; 
cuverturi din prosop de la Arad, 
cu motive florale ; perdele de la 
Roșiori de Vede, in elegante 
jocuri geometrice ; covoare persa
ne de la Cisnădie. Șiret, Alba Iu- 
lia. Mîini febrile aranjează marfa 
in vitrine sau o expun pe imense 
suporturi metalice. Nu-i ușor să 
cari, să derulezi și să pui la ve
dere un covor cit o sufragerie. Se 
lucrează repede, eficient. „într-o 
jumătate de oră totul trebuie să 
fie gata" — se adresează șeful bi
roului comercial Nicolae Ionescu. 
însoțitorul nostru, tinerilor vinză- 
tori. Si. intr-adevăr. totul este, 
gata. Gherghina Stanciu, impreună 
cu colegii ei. aranjează damascu
rile pentru lenjerie, păturile plu
șate, stofele pentru mobilă, covoa
rele de o bogată varietate. Cind 
pătrund in magazin, cumpărătorii 
nici nu realizează că doar cu cî- 
teva clipe înainte mormanele de 
marfă le-ar fi făcut imposibilă 
trecerea. Totul a intrat în normal. 
Fiecare lucrător, in dreptul stan
dului lui de marfă, iși face datoria.

Un etaj mai jos, la V, se vînd 
obiecte de galanterie, costume băr
bătești. lenjerie. Fiecare raion e 
suprapopulat de solicitatori. Și so
licitările sint diverse : de la ba
tiste la pantalonul din tercot. de 
la cravată la costumul de seară 
sau la obișnuitul impermeabil.

Coborind la următorul etaj, rea
lizezi că este rezervat numai fe
meilor. Forfotă caracteristică. O 
diversitate de rochii din stofe și 
din imprimeuri, de fuste, panta
loni. scurte din tercot. expuse la 
vînzare, pe umerașe, de taioare 
„Lux" din stofă, produse la Rîm- 
nicu Sărat, sau din cașâ, produse 
la Sibiu, sint căutate de mulțimea 
cumpărătoarelor. Șeful raionului, 
Nicolae Diaconescu. abia face fată 
cererilor. La raionul de încălță
minte observăm foar'e multe ti
nere care mai solicită incă san
dale. La etajul următor. III. in or

dinea descrescîndă aleasă de noi, 
vitrinele expun marochinărie pen
tru bărbați și femei, tricotaje pen
tru adulti. lenjerie pentru femei, 
încălțăminte pentru bărbați. In 
plin centrul etajului frapează un 
microraion care, aveam să aflăm, 
in funcție de sezon, este adaptat 
pentru mărfurile cu cea mai mare 
căutare la un moment dat. Vara 
se găsesc aici, de pildă, costume 
de baie, pălării, diverse accesorii' 
vestimentare ; iarna — o bogată 
gamă sortimentală de fulare și 
ciorapi groși. Mai jos. La II, un în

parfumerie. Frapează, pe fiecare 
etaj parcurs, ordinea, curățenia, 
solicitudinea lucrătorilor. Și incă 
ceva : vitrinele care expun măr
furi de ultimă oră, un rezumat de 
fapt a ceea ce cumpărătorul poate 
găsi în magazin.

Pentru a afla și alte amănunte 
legate de activitatea acestei vechi 
întreprinderi comerciale — a luat 
ființă, in decembrie 1947 — o dis
cuție cu directoarea Matilda Ciu- 
botaru și directorul comercial 
Adrian Dragomir ni se pare opor
tună. Nu ne scapă din vedere dis

COMERȚ DE CALITATE
EXPERIENȚE Șl PREOCUPĂRI LA I.C.S. BUCUREȘTI

treg raion etalează diverse blă
nuri, de la căciulă la scurtă, de la 
guler la palton. Și nu ne-am mirat 
deloc cînd două cumpărătoare, 
încă din acest sezon și-au ales 
niște superbe gulere de blană. O 
aplicare practică a proverbului 
„vara sanie și iarna..." Tot aici, 
așezate in rafturi, pe grupe de 
sortimente, o gamă variată de țe
sături din bumbac, de mătase și 
stofe. Și, bineînțeles, in ajutorul 
cumpărătoarelor o masă de croit 
unde, la prețuri modice. în cjteva 
minute se croiesc, din diverse tex
tile cumpărate din magazin, o se
rie de fuste, rochii, bluze.

Copiii beneficiază de un întreg 
etaj, etajul I. Aici părinții pot să 
procure articole pentru nou-năs- 
cuți. jucării, confecții, încălțămin
te. Și nu exagerăm afirmind că. 
pentru unii ca noi. veniți doar să 
contemple acest peisaj comercial, 
aglomerația și mulțimea solicită
rilor fac aproape imposibilă orice 
discuție cu vinzătorii. In sfirșit. 
parterul este destinat articolelor 
metalo-chimice și electrotehnice — 
de la mașina de spălat automată 
la becul electric — și, totodată, ar
ticolelor mărunte de mercerie și

tincțiile care decorează pereții bi
roului : „Ordinul Muncii" clasa a 
IlI-a în 1984, „Ordinul Muncii" 
clasa I în 1986.- Diplomă de eviden
țiat, locul V în 1987 etc., etc. obținute 
in întrecerea socialistă pe țară. De 
fapt, documente care atestă că aici 
se muncește cu seriozitate, cu dă
ruire, cu mult interes pentru cum
părători. Interlocutorii noștri de
butează cu un scurt istoric privind 
evoluția magazinului. amplasat 
inițial pe trei niveluri ; cu fiecare 
an a ciștigat teren, s-a extins, s-a 
modernizat. Preluarea etajelor su
perioare pină în 1959, după cum 
ni se precizează, a reprezentat in
vestiții serioase, reamenajări, in
stalarea a două lifturi de mai mare 
capacitate, extinderea parterului. 
S-a trecut de la forma clasică de 
vînzare la forme moderne, cum ar 
fi autoservirea. plata directă la 
vînzător. expunerea deschisă a 
mărfurilor. La ora actuală, sub 
conducerea I.C.S. București din 
Bărâției 2. se află 12 magazine 
răspindite în diferite colțuri ale 
Capitalei, dintre care amintim cî- 
teva : magazinul „Olimpic" din 
Lioscani 21 și „Club-sport" din 
Băcani 45, profilate pe vinzarea ar

ticolelor de sport, „Big“-Berceni, 
din Pia*a Sudului, magazin mo
dern cu profil universal. „Hanul 
lui Manuc", din strada 30 Decem
brie." cu raioane de pescuit, foto și 
cosmetică-parfumerie, noul maga
zin „1 Mai" de pe bulevardul cu 
același nume. una din unitățile- 
etalon ale întreprinderii, unde o 
serie de parade ale modei au făcut 
cunoscute cele mai moderne con
fecții din unitățile aferente „Bucu- 
reștiului", „Styrex" profilat pe ar
ticole de sticlărie și porțelan și — 
noutate de ultimă oră — pe par
brize făcute la comandă în curtea 
sticlarilor. 12 magazine deci, sub 
conducere unică, cu un plan unic, 
ale căror realizări sint centralizate 
aici la I.C.S. București. Și dacă 
la ora actuală magazinul „satelit" 
se poate mîndri cu un plus de 50 
de milioane lei la desfacere, asta 
se datorează, după cum sublinia 
directoarea Matilda Ciubotaru. tu
turor lucrăforilor de la I.C.S. Bucu
rești și magazinele aparținătoare. 
Și mai cu seamă unor șefi de ma
gazin ca Emil Săvulescu și Tudor 
Gheorghe, unui gestionar ca Ion 
Naciu, veterani în meserie, și care 
au știut să formeze cadre, unor ti
neri proaspăt promovați în munca 
de gestionari oa Ileana Bălan și 
Gheorghe Gana și, am adăuga noi. 
și unei conduceri care cunoaște 
bine psihologia lucrătorului din 
comerț, care știe să-și apropie 
oamenii. să le insufle dragoste 
pentru meserie. Că mai sînt o se
rie de aspecte de corijat, după 
cum ne mărturisea directorul co
mercial. nu-i un secret pentru ni
meni. Un lucru este însă cert : că 
in bătălia dusă de I.C.S. București 
pentru a fi în continuare unitate- 
model, dincolo de realizarea pla
nului de desfacere, atitudinea 
plină de respect și solicitudine, 
servirea promptă și civilizată a 
cumpărătorului sînt criterii de Ia 
care conducerea nu face nici un 
rabat. Și e firesc să fie așa. O dată 
intrați pe ușa acestei mari unități 
puteti fi siguri că vă întîmpină la 
fiecare etaj un zîmbet de „bine 
ati venit !"

Marta CUIBUȘ

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
Campionatele

In runda a 4-a a Campionatului 
național feminin de șah. de la Pre
deal. lidera clasamentului, Gabriela 
Olărașu-Stanciu a ciștigat la Jic- 
man, Eugenia Ghindă a învins-o pe 
Emilia Chiș, iar Mădâlina Stroe, cu 
piesele negre, a obținut victoria in 
partida cu Viorica Ursuleac. Alte re
zultate : Ioniță — Radu 1—0 ; Coz- 
ma — Baumstark remiză ; Dumini
că — Bădulescu 1—0 ; Stanca — Mu- 
reșan remiză. în clasament conduce

★
TENIS. Circuitul de turnee de te

nis din Polonia continuă în aceas
tă săptămină cu întrecerile con
cursului de la Sopot. în turul al doi
lea jucătorul român Mihai Vanță l-a 
eliminat cu 3—6, 6—4, 6—2 pe iugo
slavul Popovici. Alte rezultate : Ga- 
ricio (Argentina) — Dolgopolov 
(U.R.S.S.) 6—3, 6—3 ; Kosters (O- 
landa) — Diaz (Argentina) 6—4, 6—4; 
Gavrihidze (U.R.S.S.) — Kristiansen 
(Suedia) 7—5, 7—6.

ATLETISM. In cadrul concursului 
internațional desfășurat la Salaman
ca (Spania), atletul cubanez Javier 
Sotomayor a stabilit, un nou record 
mondial în proba de săritură în înăl
țime, cu performanța de 2,43 m. 
Vechiul redord era de 2,42 m și a- 
parținea, din anul 1987, suedezului 
Patrick Sjoberg.

Alte rezultate : masculin : săritu
ra in lungime: Antonio Corgos (Spa
nia) — 8,16 m ; 100 m : Leandro 
Penalver (Cuba) — 10”35/100 ; 110 m 
garduri : Renaldo Nehemiah (S.U.A.) 
—13”62/100-; triplusalt : Serge Helan 
(Franța) — 17,01 m ; 400 m : Ro
berto Hernandez (Cuba) — 45”19/100; 
feminin : 400 m : Ana Quirot (Cuba) 
-r 50”10/100 ; 1 500 m : Corina Debaes 
(Belgia) - 4T3”04/100. • Cu pri- 
leiul concursului de atletism desfă
șurat vineri la Postdam. sportiva 
Petra Felke (R.D. Germană) a sta
bilit un nou record mondial in proba

naționale de șah
Gabriela Olărașu-Stanciu cu 3,5 
puncte.

In campionatul masculin, Ștefanov 
a ciștigat, cu piesele negre, la Bi- 
riescu, Stanciu a pierdut la Foișor, 
in timp ce partidele : Negul eseu — 
Pavlov. Dumitrachie — Stoica, Ghin
dă — Mărășescu și Marin — Armaș 
s-au încheiat remiză. Lider al cla
samentului se menține Adrian Ne- 
gulescu, care a acumulat 3 puncte.

★
de aruncare a suliței, cu rezultatul 
de 80 m. Vechiul record era de 
78,90 m și aparținea aceleiași atlete.

FOTBAL. In meci contînd pentru 
primul tur al competiției internațio
nale de fotbal „Cupa U.E.F.A.", e- 
chipa islandeză F.C. Akranes a 
terminat la egalitate : 0—0 pe teren 
propriu cu formația Ujpest Dozsa 
Budapesta. • în prima zi a Turneu
lui internațional de fotbal pentru 
juniori de la Varșovia, selecționata 
Poloniei a dispus cu 3—1 (0—0) de 
echipa R.D. Germane. Intr-un alt 
joc, reprezentativa Norvegiei a în
vins cu scorul de 2—0 (1—0) forma
ția Greciei.

HANDBAL. în cadrul pregătirilor 
pentru turneul olimpic, selecționata 
masculină de handbal a Iugoslaviei 
a susținut la Sabac un meci de veri
ficare in compania formației locale 
Metaloplastika. Selecționabllii au ob
ținut victoria cu scorul de 22—18 
(11-10).

BASCHET. Finala Turneului in
ternațional masculin de baschet de 
la Beijing se va disputa intre echi
pele Spaniei și Braziliei.

în semifinalele competiției, repre
zentativa Braziliei a întrecut cu 
136—120 (72—63) formația R.P. Chi
neze, iar echipa Spaniei a dispus 
cu 76—71 (35—46) de selecționata se
cundă a U.R.S.S.

Administrația de Stat 

Loto-Proncsport 

informează :
De curînd au fost relansate 

concursurile Pronosport din noul 
sezon menite să ofere partici- 
panților frumoase și variate 
șanse de reușită. O acțiune no
tabilă este tragerea „multiplă" 
Pronoexpres olimpic, care evocă 
cea mai mare competiție spor
tivă a anului în curs. Cu o 
fortnulă tehnică de mare atrac- 
tivitate (48 de numere, in două 
faze), tragerea respectivă atri
buie o gamă de ciștiguri în care 
sint cuprinse autoturisme, 
excursii peste hotare și inv- 
portante sume de bani, de 
valori fixe si variabile. Cu un 
bilet în valoare de 25 de lei se 
poate asigura participarea la 
toate extragerile. Ultima zi 
pentru alegerea numerelor favo
rite este sîmbătă, 10 septembrie. 
Se poate cîștiga și cu 4 numere 
extrase. Precizăm insă că șan
sele cresc direct proporțional cu 
numărul variantelor jucate.

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 

DIN 9 SEPTEMBRIE 1988
EXTRAGEREA I : 48 45 5 76 

8 40 86 56 23.
EXTRAGEREA A II-A : 18 17 

61 83 64 65 47 81 53.
FOND TOTAL DE CIȘTI- 

GURI : 574 485 LEI, din care 
57 979 lei report la categoria- I.



Sub semnul voinței comune 
de extindere a conlucrării 

prietenești româno-tanzaniene

încheierea dezbaterilor generale ale Conferinței 
miniștrilor de externe ai tarilor nealiniate

< •

phenian . Manifestări cu prilejul împlinirii 
a 40 de ani de la crearea R. P. D. Coreene

Multiple și elocvente sint argumen
tele care evidențiază insemnătatea 
politică a vizitei oficiale de prie
tenie întreprinse de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, impreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, în Repu
blica Unită Tanzania, la invitația 
președintelui acestei țări, Aii Hassan 
Mwinyi. Este pentru a doua oară 
cind președintele României vizitează 
Tanzania, iar actuala vizită^ ca și 
cea efectuată cu citeva zile in urmă 
în Kenya, succede amplelor itinera
re ce au jalonat trainic, de-a lungul 
anilor, raporturile României cu țările 
de pe continentul african. Se reflectă 
concludent în aceasta consecvența cu 
care partidul și statul nostru, secre
tarul general al partidului, președin
tele Republicii, acționează pentru 
întărirea colaborării prietenești și 
solidarității cu tinerele state din A- 
frica, cu toate statele ce au pășit pe 
calea dezvoltării de sine stătătoare.

Evidențiind caractetrul rodnic ăl 
noului dialog la nivel înalt româno- 
tanzanian, se impun atenției in 
primul rind atmosfera de caldă prie
tenie, de înaltă stimă și considerație, 
manifestările entuziaste cu care to
varășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost înconjurați 
din primul moment, la obiectivele 
economice și social-culturale vizitate, 
pe întreaga desfășurare a vizitei — 
toate la un loc exprimînd sugestiv 
prestigiul și admirația de care se 
bucură România socialistă.

Este o realitate faptul că relațiile 
româno-tanzaniene. așezate pe prin
cipiile deplinei egalități în drepturi, 
independenței și suveranității națio
nale, integrității teritoriale, neames
tecului în treburile interne, avanta
jului economic reciproc, nerecurgerii 
la forță și la amenințarea cu forța, pe 
respectul dreptului fiecărui popor la 
dezvoltare liberă, independentă, s-au 
înscris statornic pe o linie ascendentă. 
Acest aspect a fost subliniat de am
bele părți încă din prima zi a vizitei, 
exprimindu-se, deopotrivă, voința co
mună de a acționa pentru amplifi
carea colaborării pe multiple planuri. 
..In cadrul convorbirilor pe care 
le-am inceput astăzi, arăta tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. am ajuns 
la concluzia că există largi posibili
tăți ca aceste relații să cunoască o 
și mai mare extindere — pe tărîm 
economic, tehnico-științific, cultural 
și in alte domenii de interes comun 
—, spre binele popoarelor român și 
tanzanian, al dezvoltării lor libere pe 
calea progresului, independentei, li
bertății și păcii".

Și, într-adevăr, cu prilejul dialo
gului la nivel înalt, desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie, cordialitate 
și înțelegere, au fost relevate — 
după cum se subliniază in Comunica
tul comun — largi posibilități pen
tru extinderea și diversificarea, in 
continuare, a colaborării și cooperă
rii economice. îndeosebi in dome
niile comerțului, industriei, agricul
turii. minelor și geologiei, in alte 
sectoare de activitate. Un tărim de 
colaborare rodnică il constituie, tot
odată, cel tehnico-științific : de alt
fel. in această privință, așa cum re
leva și președintele Tanzaniei, exis
tă premise favorabile create, avînd 
în vedere că un număr de experți 
tanzanieni au fost sau se află in 
prezent in România la specializare, 
iar o serie de tineri urmează studii 
tehnice în țara noastră. Măsurile 
convenite în timpul vizitei, intre 
care semnarea Acordului general 
privind cooperarea economică și teh
nică intre Republica Socialistă 
România și Republica Unită Tanza
nia, dau expresie voinței celor două 
țări de a asigura raporturilor de 
colaborare dintre ele stabilitate și o 
largă perspectivă.

Convorbirile cvadriparlile privind reglementarea 
situației din sud-vestul Africii

BRAZZAVILLE 9 (Agerpres). — 
în capitala R.P. Congo s-a incheiat 
cea de-a cincea rundă a convorbiri
lor cvadripartite privind reglemen
tarea situației din sud-vestul Afri
cii. într-o declarație comună, dele
gațiile Angolei, Cubei. Africii de 
Sud și S.U.A. au arătat că a fcwt 
realizat un anumit progres în ceea 
ce privește problemele aflate in dis
cuție.

S-a hotăriț ca tratativele să fie 
reluate, locul și data acestora urmind 
să fie stabilite ulterior.

Reuniune consacrată instaurării unei noi ordini 
internaționale în domeniul informațiilor 

și comunicațiilor
NAȚIUNILE UNITE 9 (Agerpres). 

— La Națiunile Unite au fost relua
te lucrările celei de-a zecea sesiuni 
a Comitetului O.N.U. pentru infor
mații, consacrată instaurării unei 
noi ordini internaționale in dome
niul informațiilor- și comunicațiilor.

în același timp, de o deosebită 
semnificație pentru evoluția viitoare 
a relațiilor de ansamblu româno- 
tanzaniene este reafirmarea impor
tanței ce revine raporturilor de soli
daritate militantă dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Revo
luționar din Tanzania. Amplificarea 
legăturilor pe linie de partid, ca și 
a celor la nivel guvernamental, intre 
instituțiile economice, științifice și 
culturale, între organizațiile de masă 
și obștești este de natură să exercite 
un rol determinant în dezvoltarea 
prieteniei și colaborării dintre cele 
două țări și popoare.

De altfel, cu prilejul vizitei a fost 
din plin relevată însemnătatea 
schimbului internațional de expe
riență. în acest sens, președintele 
ALI HASSAN MWINYI, arătind-că 
dezvoltarea relațiilor prietenești ro
mâno-tanzaniene a permis să se în
vețe multe din experiența construi
rii societății socialiste în România, 
a subliniat : „Apreciem marile reali
zări ale Partidului Comunist Ro
mân. Dorim, de asemenea, domnule 
președinte, să vă aducem un fierbin
te omagiu pentru înțelepciunea și 
competența cu care conduceți desti
nele partidului și țării dumneavoas
tră, ca secretar general al Partidului 
Comunist Român. Dumneavoastră ați 
îndeplinit întotdeauna aceste înalte 
responsabilități cu totală dăruire, 
profund patriotism și spirit de sacri
ficiu".

în cursul convorbirilor la nivel 
înalt au fost abordate, in mod fi
resc, și probleme ale actualității in
ternaționale, evidențiindu-se poziții 
identice sau foarte apropiate ale ce
lor două țări fată de evoluțiile și 
procesele de pe arena mondială. 
Constituie astfel o realitate că, deși 
în ultima vreme s-au înregistrat 
unii pași pozitivi, situația internațio
nală continuă să se mențină com
plexă si contradictorie, ca urmare a 
continuării cursei înarmărilor, in 
special a înarmărilor nucleare, a 
persistentei unor conflicte armate 
în diferite zone ale planetei, a con
tinuării politicii de forță, de amestec 
în treburile interne și de încălcare 
a independentei și libertății unor 
state, precum și a înrăutățirii situa
ției economice mondiale, cu deose
bire a situației țărilor în curs de 
dezvoltare. Toate aceste fenomene 
evidențiază — așa cum se relevă 
și in Comunicatul comun — necesi
tatea unui nou mod de gîndire și 
abordare a problemelor, de soluțio
nare a lor potrivit intereselor și as
pirațiilor tuturor popoarelor.

Problema centrală a lumii contem
porane o constituie, desigur, oprirea 
cursei înarmărilor, trecerea hotărită 
la dezarmare. Pozițiile României și 
Tanzaniei coincid in aprecierea că 
pașii ce s-au făcut in direcția dezar
mării prin încheierea acordului din
tre Uniunea Sovietică și Statele U- 
nite ale Americii privind lichidarea 
rachetelor cu rază medie și mai 
scurtă de acțiune nu au dus totuși 
la o schimbare radicală ; desfășu
rarea în continuare a cursei înarmă
rilor este marcată de crearea și a- 
cumularea de noi stocuri de arme 
nucleare și de alte arme de distru
gere in masă, sporind pericolul unui 
război mondial, care s-ar transforma 
inevitabil intr-un război nuclear de
vastator. Iată de ce președinții ce
lor două țări consideră necesară in
tensificarea eforturilor de dezarma
re, in primul rind de dezarmare nu
cleară, subliniind in acest sens im
portanța încheierii Tratatului pri
vind reducerea cu 50 la sută a ar
mamentelor strategice ofensive,. a- 
doptării unor măsuri concrete de in
terzicere totală și completă a expe
riențelor cu arma nucleară, renunță

într-o declarație făcută la Braz
zaville. un reprezentant al Organi
zației Poporului din Africa de Sud- 
Vest (S.W.A.P.O.). care a asistat ca 
observator la această rundă de ne
gocieri, a arătat că rezultatele in- 
tilnirii trebuie privite cu 'uri ..opti
mism moderat". El a subliniat, in 
schimb, că aceste negocieri trebuie 
să conducă la realizarea independen
ței Namibiei și la instaurarea păcii 
in Angola. .

într-o declarație făcută înaintea 
deschiderii lucrărilor. Pablo Barrios, 
președintele actualei sesiuni, a che
mat la consolidarea păcii și a înțe
legerii internaționale pe bază unei 
mai ample și echilibrate difuzări a 
informațiilor. 

rii la proiectele de militarizare a 
Cosmosului, reducerii forțelor arma
te și armamentelor convenționale, a 
cheltuielilor militare.

Așa cum sublinia și președintele 
Tanzaniei, noua vizită în țări de pe 
continentul african a conducătorului 
partidului și statului nostru repre
zintă o elocventă manifestare a po
liticii României de solidaritate cu ti
nerele state africane, cu lupta lor 
pentru independență și libertate, 
pentru lichidarea deplină a colonia
lismului și neocolonialismului, a ori
căror forme de exploatare și domi
nație — politică ce se bucură de res
pect și considerație, de o înaltă a- 
preciere. Au fost reafirmate astfel 
cu acest prilej sprijinul activ și so
lidaritatea deplină ale țării noastre cu 
lupta poporului namibian, sub con
ducerea S.W.A.P.O., pentru dobindi- 
rea independenței. în acest sens, 
România și Tanzania și-au exprimat 
hotărîrea de a continua, alături de 
celelalte state, eforturile pe plan in
ternațional pentru aplicarea neîntir- 
ziată a rezoluției Consiliului de 
Securitate al CkN.U. în această pro
blemă. Totodată au fost condamna
te cu toată fermitatea politica de 
apartheid, măsurile de represiune 
ale autorităților din R.S.A. împotri
va populației majoritare din această 
țară.

Reafirmindu-se pozițiile cunoscute 
privind necesitatea unei soluționări 
globale, juste și durabile în Orien
tul Mijlociu, a rezolvării prin mij
loace pașnice a problemelor din zona 
Golfului, ca și alte aspecte ale 
actualității, in cursul dialogului ro- 
mâno-tanzanian s-a subliniat că pro
blemele complexe din viața inter
națională impun participarea activă 
și contribuția tuturor statelor.

Cu deosebită putere a fost reafir
mată în cursul dialogului necesita
tea intensificării eforturilor la scară 
internațională pentru soluționarea 
problemelor care confruntă econo
mia mondială, și in special țările în 
curs de dezvoltare. Pentru țările in 
curs . de dezvoltare, deci și pentru 
țările africane, după cum s-a sub
liniat cu prilejul intîlnirii, proble
ma fundamentală este aceea a lichi
dării subdezvoltării, ca o condiție 
esențială pentru consolidarea; inde
pendenței lor politice. Așa cum su
gestiv arăta președintele României, 
soluționarea acestor probleme grave 
nu poate veni din mila nimănui ; 
bogății nu-i vor înțelege niciodată de 
bunăvoie pe cei săraci. Tn lumina 
acestui adevăr, țara noastră se pro
nunță pentru organizarea unei con
ferințe internaționale in cadrul 
O.N.U. care să dezbată problemele 
subdezvoltării, inclusiv problema da
toriilor externe, deosebit de mari, ale 
țărilor in curs de dezvoltare. In 
opinia României, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, in prezent, mai 
mult ca oricînd, se impune intărirea 
unității de acțiune a țărilor in. curs 
de dezvoltare, conștiente că-n ele 
..e si număr, și putere", că, împreu
nă, acționind solidar, ele pot să de
termine o schimbare a stării de lu
cruri, să asigure împlinirea aspira
țiilor lor de progres și bunăstare.

Rezultatele rodnice ale vizitei, con
cluziile puse în evidență in cursul 
dialogului la nivel înalt vin să dea 
un relief deosebit acestei noi acțiuni 
politice, subliniindu-i semnificația și 
valoarea atit pentru amplificarea 
conlucrării prietenești româno-tan
zaniene. in interesul și folosul am
belor- popoare, cit și pentru afir
marea idealurilor independentei, pro
gresului și păcii pe plan mondial.

Dumitru ȚINU

Rezoluție a Congresului 
sindicatelor britanice

LONDRA 9 (Agerpres). — La 
Bornemouth s-au incheiat lucrările 
conferinței anuale a Congresului 
sindicatelor britanice. Participanții 
au adoptat o rezoluție in care se 
lansează un apel guvernului Marii 
Britanii de a renunța la programul 
dotării forțelor navale cu sub
marine purtătoare de rachete ato
mice și de a utiliza resursele finan
ciare astfel eliberate. în domeniul 
ocrotirii sănătății, pentru alte pro
grame ..sociale. Documentul subli
niază importanța reducerii cheltuie
lilor militare și renunțării partici
pării Marii Britanii li programul 
american ..războiul stelelor".

Campanie de alfabetizare 
în Canada

OTTAWA 9 (Agerpres). — Aproxi
mativ 20. la sută., din cetățenii Cana
dei nu știu să scrie și să citească — 
a declarat, la Toronto, primul-mi- 
nistru, Brian Mulroney.

Pfimul-ministru canadian a anun
țat declanșarea unei campanii dfe al
fabetizare la scară națională și a 
adresat sindicatelor, organizațiilor 
obștești, reprezentanților industriei 
și comerțului chemarea să sprijine 
această campanie.

NICOSIA 9 (Agerpres). — La 
Nicosia s-au incheiat, vineri, dezba
terile generale ale Conferinței mi
niștrilor de externe ai țărilor mem
bre ale Mișcării de nealiniere. Vor
bitorii au subliniat că. in pofida 
unor progrese pe plan politic, in 
relațiile și in viața internațională 
continuă să se mențină o serie de 
stări de încordare sau de criză. In 
acest context a fost relevat faptul 
că statele membre ale Mișcării de 
nealiniere trebuie să joace un rol 
crescînd și să-și aducă, intr-un mod 
mai hotărit. contribuția la soluțio
narea marilor probleme ale omeni
rii, cum sint dezarmarea, soluțio
narea tuturor conflictelor pe calea 
negocierilor, eradicarea colonialis
mului și rasismului. Vorbitorii au

Înțelegeri intre Grecia și Turcia pe linia întăririi 

încrederii reciproce
ANKARA 9 (Agerpres). — La în

cheierea lucrărilor Comitetului poli
tic turco-elen a fost dat publicității 
un comunicat comun in care se ex
primă hotărîrea celor două părți de 
a intreprinde noi pași pentru întă
rirea încrederii reciproce. Delega
țiile Turciei și Greciei, conduse de 
miniștrii afacerilor externe, Mesut 
Yilmaz și. respectiv, Karolos Papou- 
lias, au hotărit să înființeze un co
mitet mixt care să urmărească trans
punerea in viață. a acordului de la 
Atena din luna mai privind promo
varea procesului de normalizare a 
relațiilor dintre cele două țări. Păr
țile au convenit să continue dialo
gul și și-au exprimat hotărîrea de a

Luări de poziție împotriva politicii 
de apartheid

OTTAWA 9 (Agerpres). — Secre
tarul general al Organizației Po
porului din Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.). Andimba Toivo Ja 
Toivo, a cerut țărilor occidentale și 
Japoniei să întrerupă relațiile econo
mice și comerciale cu R.S.A. Ne pro
nunțăm pentru instituirea de sanc
țiuni generale și obligatorii împotri
va regimului de la Pretoria, a de
clarat el în cursul unei conferințe 
de presă ținute la Toronto. Arătind 
că R.S.A. exploatează bogățiile na- 
turale namibiene in dauna interesu

Reducerea armamentelor convenționale ar elibera 
însemnate fonduri necesare progresului economic

Opiniile unui
WASHINGTON 9 (Agerpres). — 

Intr-un articol publicat in revista 
..Foreign Policy", Jan Lodal. cunos
cut expert in problemele politicii 
externe, fost membru al Consiliului 
Securității Naționale al S.U.A.. se 
pronunță in favoarea realizării unui 
echilibru stabil in domeniul armelor 
convenționale și împotriva oricărei 
încercări de a înlocui rachetele nu
cleare cu rază medie de acțiune, dis
truse prin tratatul sovieto-american.

De asemenea. Richard Ullman.

In favoarea creării unei zone 
denuclearizate în nordul Europei

STOCKHOLM 9 (Agerpres). — 
Suddia dorește să contribuie la în
cetarea experiențelor nucleare, la 
interzicerea armei chimice, la crearea 
in nordul Europei a unei zone libere 
de arme nucleare — a arătat Ingvar 
Carlsson, primul-ministru al Sue
diei. președintele Partidului Munci
toresc Social-Democrat, intr-un ar
ticol publicat in „Dagens Nyheter". 

RACHETELE „PERSHING-2" PĂRĂSESC 
TERITORIUL R. F. GERMANIA

La baza militară americană de Hnqd Heilbronn a inceput retragerea ra
chetelor ,,Pershing-2”, care urmează o fi distruse in conformitate cu pre
vederile tratatului sovieto-american asupra rachetelor cu rază medie și 

mai scurtă de acțiune

arătat, de asemenea, că decalajele 
economice intre țările bogate și cele 
sărace constituie un factor perturba
tor in dezvoltarea generală a sta
telor lumii a treia. S-a subliniat că 
practicile protecționiste și datoriile 
externe reprezintă o grea povară, 
pentru țările in curs de dezvoltare 
și o piedică in calea progresului 
lor economic și social.

Paralel cu dezbaterile generale 
s-au desfășurat lucrările comitetelor 
politic și economic ale conferinței, 
în sarcina cărora intră pregătirea 
proiectelor documentelor finale.

în cadrul conferinței s-a propus, 
totodată, ca următoarea intilnire la 
nivel înalt a Mișcării de nealiniere 
să aibă loc in Iugoslavia, in cursul 
anului 1989.

evita orice acțiuni sau declarații în 
contradicție cu legile internaționale, 
care ar putea să învenineze atmosfe
ra de încredere, se arată în comu
nicat. A fost adoptat un acord spe
cial prin care părțile se angajează 
să evite orice incidente în apele in
ternaționale și in spațiul aerian in
ternațional. S-a hotărît, în același 
timp, ca cele două țări să intensifice 
cooperarea în lupta împotriva tero
rismului. a traficului de droguri și 
a Contrabandei cu obiecte cu valoare 
istorică.

Viitoarea reuniune a Comitetului 
politic mixt va avea loc în prima 
jumătate a anului 1989, precizează 
comunicatul.

lui populației acestui teritoriu, vor
bitorul a menționat că principalul 
partener comercial al regimului de 
la Pretoria este Japonia, care im
portă cantități uriașe de uraniu ex
tras din Namibia.

WASHINGTON 9 (Agerpres). — 
S.U.A. trebuie să instituie sancțiuni’ 
economice drastice împotriva R.S.A. 
pentru a determina regimul de la 
Pretoria să renunțe la politica de 
apartheid — a declarat, la Washing
ton. senatorul democrat Paul Simon.

expert american
profesor de politică internațională la 
Universitatea Princeton, afirmă. în 
aceeași publicație, că succesul nego
cierilor în domeniul reducerii arma
mentelor nu numai că ar reduce pe
ricolul, dar ar diminua si cheltuieli
le militare, eliberînd mijloace pen
tru rezolvarea unor probleme strin
gente. Profesorul american apreciază 
că S.U.A. ar trebui să renunțe la 
așa-numita „Inițiativă de Apărare 
Strategică" și. să respecte tratatul 
antirachetă A.B.M.

El s-a pronunțat, de asemenea, in 
sprijinul eforturilor O.N.U. pentru 
soluționarea conflictelor regionale.

O politică fermă și consecventă de 
neutralitate corespunde cel mai bine 
intereselor independentei naționale 
a Suediei, a apreciat Ingvar Carls
son in articolul consacrat principa
lelor orientări de politică externă 
ale guvernului condus de el.

PHENIAN 9 (Agerpres). — Cu pri
lejul împlinirii a 40 de ani de la 
crearea R.P.D. Coreene, vineri s-a 
desfășurat la Phenian demonstrația 
oamenilor muncii. Grandioasa mani
festare a prilejuit reliefarea succe
selor obținute de poporul din R.P.D. 
Coreeană in cele patru decenii de 
construcție socialistă, exprimarea 
atașamentului față de politica in
ternă și externă a Partidului Muncii 
din Coreea, afirmarea voinței sale 
de a realiza dezideratul legitim al 
întregii națiuni coreene de a trăi în
tr-o patrie lUnită, independentă și 
prosperă.

în tribuna oficială s-au aflat to
varășul Kim Ir Sen, secretar gene
ral al C.C, al Partidului Muncii din 
Coreea, președintele R.P.D. Coreene.

La Moscova, masă rotundă internațională cu tema :

„Rolul viitor al Națiunilor Unite 
intr-o lume a interdependențelor"

MOSCOVA 9 (Agerpres). — La 
Moscova s-au încheiat vineri lucră
rile mesei rotunde internaționale eu 
tema „Rolul viitoi- al Națiunilor 
Unite intr-o lume a interdependen
țelor", organizată de Institutul Na
țiunilor Unite pentru Formarea Ca
drelor și Cercetare (UNITAR) și 
Asociația pentru Națiunile Unite din 
U.R.S.S.

Pe agenda reuniunii a figurat o 
gamă largă de probleme, care intră 
in preocupările actuale și de per

Critici la adresa politicii F.M.I. și Băncii Mondiale 
de amestec în treburile interne ale unor state

ANTANANARIVO 9 (Agerpres). 
— Prezentind raportul „Economia și 
apărarea suveranității naționale", 
Richard Andriamanjato, președintele 
Partidului Congresul pentru Inde
pendența Madagascarului (A.K.F.M.), 
al cărui forum se desfășoară la An
tananarivo. ă arătat că recomandă
rile Fondului Monetar Internațional 
și ale Băncii Mondiale făcute Mada
gascarului, mai ales în ceea ce pri
vește metodele de conducere a eco
nomiei, reprezintă un amestec direct 
în treburile interne ale țării. sale. El 
a afirmat că, in condițiile actuale, pe 
primul plan se impune asigurarea 
independentei economice și suvera
nității Madagascarului.

BERLINUL OCCIDENTAL 9 (A- 
gerpres). — In Berlinul occidental 
s-au deschis lucrările reuniunii Co

ORIENTUL MIJLOCIU
• Puternice demonstrații de protest ale populației palestiniene 
din teritoriile arabe ocupate • Raiduri ale aviației israeliene 

asupra Libanului
In Cisiordania și zona Gaza au 

continuat confruntările intre for
țele de ocupație ale Israelului și pa
lestinieni, care au participat la noi 
demonstrații de protest. După ce 
aceste ciocniri s-au soldat, la 8 sep
tembrie, cu moartea unei persoane 
și rănirea altor opt demonstranți, vi
neri s-au semnalat incidente grave, 
in special în Gaza. Postul de radio 
Israel, citat de agenția KUNA, a 
recunoscut că forte militare israelie
ne au intervenit in satul Kafr Ma
lek. arestind 50 de palestinieni 
participanți la o demonstrație de 
protest. Tot din surse israeliene se 
confirmă că 150 de localnici, in cea 
mai mare parte tineri, au fost ares
tați, in ultimele zile, în zona Qalqi- 
lia.

Au fost înregistrate incidente în
tre cele două părți și in preajma 
unor tabere de refugiați palestinieni, 
unde autoritățile au decis prelungi
rea restricțiilor de circulație.

Pe de altă parte, se relatează că 
in orașele . și satele de pe malul 
vestic al Iordanului și din Gaza au 
fost declarate greve pentru marca

Continuă eforturile vizind instaurarea păcii 
in America Centrală

CIUDAD DF. GUATEMALA 9 (A- 
gerpres). — Ministrul de externe 
guatemalez. Alfonso Cabrera, a 
anunțat că. la inițiativa Nicaraguei. 
in zilele de 16 și 17 septembrie, se 
vor desfășura, la Managua, lucrările 
celei de-a VlI-a reuniuni a Comi
siei de verificare a Acordului de pace 
in America Centrală — „Esquipolas 
II" — consacrate continuării efortu
rilor îndreptate spre realizarea unui 
climat real si durabil de pace, secu
ritate si cooperare in regiune. La lu
crări participă miniștrii relațiilor ex
terne din cele cinci state centro- 
americane.

SAN JOSE 9 (Agerpres). — tn ca
pitala Costa Ricăi se desfășoară lu
crările unei reuniuni tehnice pregă
titoare a Conferinței vicepreședinți

ceilalți membri ai conducerii de 
partid și de stat coreene, oaspeți de 
peste hotare, intre care și delegația 
de partid și guvernamentală a Re
publicii Socialiste România, condusă 
de tovarășul Constantin Dăscălescu. 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-minis- 
tru al Guvernului Republicii Socia
liste România.

în aceeași zi, pe stadionul central 
din Phenian s-a desfășurat un mare 
spectacol cultural-sportiv.

*
în cinstea sărbătoririi a 40 de ani 

de la crearea Republicii Populare 
Democrate Coreene, tovarășul Kim 
Ir Sen a oferit, vineri seara, o re
cepție.

spectivă ale O.N.U. — între care 
pacea și securitatea internațională, 
dezarmarea, in primul rind dezar
marea nucleară, rezolvarea prin mij
loace pașnice a diferendelor și con
flictelor. relațiile economice dintre 
state și problemele subdezvoltării, 
datoriile externe și decalajele eco
nomice, perfecționarea mecanismelor 
Națiunilor Unite și intărirea eficien
ței organizației mondiale în ve
derea soluționării in mod nou, de
mocratic a problemelor globale ale 
lumii contemporane.

mitetului pentru probleme economi
ce al Internaționalei Socialiste. Re
uniunea este consacrată examinării 
problemei datoriilor externe ale ță
rilor in curs de dezvoltare.

în discursul inaugural, președin-r 
tele Internaționalei Socialiste, Willy 
Brandt, a subliniat că reuniunea ur
mează să analizeze stadiul relațiilor 
economice și comerciale pe plan 
mondial și să formuleze propuneri 
pentru viitoarea conferință antială 
comună a Băncii Mondiale și Fon
dului Monetar Internațional, progra
mată să se desfășoare luna aceasta 
in Berlinul occidental. Criza genera
tă de povara datoriilor țărilor în 
curs de dezvoltare provoacă îngrijo
rare și determină critici justificate 
la adresa F.M.I. și a Băncii Mondia
le. a subliniat vorbitorul, citat de 
agenția T.A.S.S.

rea intrării în cea de-a zecea lună 
a mișcării de protest palestiniene.

(Agerpres)
BEIRUT 9 (Agerpres). — Aviația 

militară israeliană a efectuat vineri 
raiduri simulate asupra orașului- 
port Saida și asupra taberelor de 
refugiați. palestinieni din zonă — 
informează agenția M.E.N.A., care 
citează surse locale. De la sol, bate
riile antiaeriene au deschis focul.

Vase de război israeliene au des
chis focul asupra taberei de refu
giați palestinieni „Al Rashaidya", 
din apropiere de orașul-port Tyr din 
Liban — informează agenția KUNA. 
La atacul comis de trei vase israe
liene. luptătorii palestinieni au răs
puns, deschizind focul și silind na
vele inamice să se retragă din zona 
de coastă.

Pe de altă parte, se relatează că în 
sudul țării milițiile proisraeliene, in- 
cadrate in așa-numita Armată a Li
banului de Sud (A.L.S.), au fost 
confruntate, din nou, cu acțiunile 
rezistenței naționale libaneze, inre- 
gistrindu-se schimburi de focuri in
tre cele două părți.

lor statelor centro-americane pe tema 
intensificării cooperării regionale in 
domeniul parlamentar.

TEGUCIGALPA 9 (Agerpres). — 
Ministrul de interne și justiție al Re
publicii Honduras. Enrique Ortez 
Colindres. a recunoscut, in cadrul 
unei declarații oficiale la Tegucigal
pa. că in ultimele trei luni au pătruns 
in tară intre 11 000 și 12 000 de mem
bri ai grupărilor „contras", princi
palele lor baze situindu-se în zona 
de frontieră cu Nicaragua. El a pre
cizat că armata honduriană menține 
sub strictă supraveghere grupările 
..contras", pentru a le împiedica să 
se răspindească in interiorul tării și 
să provoace probleme populației, in
formează agențiile EFE și Prensa 
Latina.

ILE DE PRESA 
e scurt

LA PRAGA a avut loc, sub 
președinția secretarului general al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
Milos Jakes, o ședință a Prezidiu
lui C.C. al partidului, care a 
dezbătut rezultatele obținuți? in 
transpunerea in viață a hotăririlor 
celui de-al XVII-Iea Congres aț 
P.C.C. și ale ultimelor plenare ale 
C.C. al P.C.C. Tot la Praga a avut 
loc o ședință a Guvernului 
R. S. Cehoslovace in cursul căreia 
au fost dezbătute raportul privind 
dezvoltarea economică a tării in 
prima jumătate a anului și înde
plinirea planului financiar-valutar.

SECRETARUL GENERAL AL 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a 
inaugurat la Verdun (nord-estul 
Franței) sediul Uniunii Mondiale a 
Orașelor Păcii (U.M.O.P.). în 

scurta alocuțiune rostită cu acest 
prilej, el a trecut in revistă ulti
mele activități întreprinse de 
O.N.U. pentru stingerea focarelor 
de tensiune din lume.

CONVORBIRI LA HELSINKI. 
Primul-ministru a! Danemarcei. 
Poul Schlueter, care efectuează o 
vizită oficială de două zile la Hel
sinki, a fost primit de președintele 
Finlandei. Mauno Koivisto. în ca
drul convorbirii au fost examinate 
cu prioritate relațiile Est-Vest, 
probleme privind dezarmarea și 
securitatea nordului Europei.

REUNIUNE. în orașul mexican 
Guadalajara se desfășoară lucrări
le Conferinței internaționale de so
lidaritate cu lupta poporului chi
lian pentru democratizarea vieții 

politice interne și instaurarea unui 
guvern de largă reprezentare a 
forțelor populare democratice din 
tară. Participă, personalități politi
ce chiliene și reprezentanți ai vie
ții politice internaționale.

GUVERNUL PERUAN a prelun
git cu încă 60 de zile starea de 
urgență in capitală și in alte șapte 
departamente’ din țară. Forțele ar
mate și de ordine vor continua să 
exercite controlul asupra acestor 
zone, pentru a preveni izbucnirea 
actelor de violență, care persistă 
in unele departamente incă din 
1982.

APEL. Președintele Băpcii Afri
cane pentru Dezvoltare. Babacar 
N’Diaye. a lansat un apel pentru 
intensificarea eforturilor in vede
rea sporirii producției agricole pe 
continent. Apelul a fost lansat. în 
cadrul Conferinței privind stimu
larea productivității in Africa sub- 
sahariană, care a avut loc la Abid
jan (Cote d’Ivoire). în majoritatea 
țărilor africane, cel puțin o per
soană din trei este hrănită pe baza 
cerealelor importate — a spus 

N’Diaye, amintind că din cele 36 
de state cele mai sărace din lume 
24 se află in Africa subsahariană.

ACȚIUNI ANTITERORISTE. Mi
nistrul italian de interne, Antonio 
Gava, a declarat că terorismul a 
primit o puternică lovitură in Ita
lia anul acesta prin arestarea a 
135 de membri ai organizațiilor 
teroriste. între cei arestați se află 
și Fabio Ravalli și Maria Cappel
lo. considerați responsabili de asa
sinarea. in luna aprilie, a senato
rului Roberto Ruffilli. a arătat mi
nistrul, adăugind insă că alți nu
meroși teroriști continuă să se afle 
în libertate.

LA GENEVA au continuat tra
tativele sovieto-americane privind 
armamentele nucleare și cosmice. 
După cum transmite agenția 
T.A.S.S.. progrese semnificative 
s-au înregistrat in punerea de 
acord a problemelor referitoare la 
protocolul privind inspecțiile, ca 
și in ceea ce privește protocolul 
privind utilizarea in alte’ scopuri 
sau lichidarea instalațiilor de lan
sare a rachetelor. în grunul pentru 

problemele armamentelor cosmice 
au continuat dezbaterile pe mar
ginea propunerilor avansate atit 
de partea sovietică, cit și de cea 
americană.

ȘOMAJUL IN AUSTRIA. La 
Viena s-a înregistrat o creștere a 
șomajului. în luna august și-au 
pierdut locul de muncă 'circa 1 008 
de persoane. La sfirșitul lunii tre
cute. în capitala Austriei erau în
registrați peste 41 600 de șomeri, 
ceea ce reprezintă 5.3 la sută din 
populația activă.

BUGET. La Bonn s-au incheiat 
dezbaterile in Bundestag in legă
tură cu proiectul bugetului de stat 
al R.F.G. pentru exercițiul finan
ciar 1989. Proiectul bugetului pre
zentat de guvern prevede, printre 
altele. creșterea sumelor alocate 
cheltuielilor militare cu aproape 
2 miliarde mărci, ceea ce va face 
ca totalul cheltuielilor militare ale 
R.F.G. să se ridice la 53,3 miliarde 
mărci. Proiectul bugetului a fost 
transmis spre analizare comisiei 
bugetare a Bundestagului.

O REUNIUNE INTERNAȚIONA
LA privind protejarea copiilor in 
America Centrală iși desfășoară lu
crările la San Jose, sub auspiciile 
UNICEF. Sint analizate căi de 
acțiune și modalități de natură să 
asigure respectarea drepturilor 
copiilor în această regiune afectată 
de confruntări militare și de lipsa 
unor condiții corespunzătoare de 
asistență medicală.

CONGRES SINDICAL. La Bue
nos Aires au început lucrările ce
lui de-al VII-lea Congres al Con
federației Latino-Americane a Oa
menilor Muncii din întreprinderile 
de Stat (C.E.A.T.E.), Ia care parti
cipă reprezentanți ai sindicatelor 
afiliate din 16 țări latino-america- 
ne și caraibiene.

NOI ATENTATE ÎN ULSTER, 
în provincia britanică Irlanda de 
Nord continuă să se înregistreze 
noi victime. Vineri, o persoană a 
fost ucisă intr-un tren de către 
doi necunoscuți care au reușit să 
dispară la bordul unui automobil. 
Pe de altă parte, in urma explo

ziei unei bombe plasate într-un 
imobil din Coagh. comitatul Ty
rone. 14 persoane au fost rănite, 
atentatul fiind revendicat de orga
nizația extremistă Armata Repu
blicană Irlandeză.

UN PROIECT DE LEGE în baza 
căruia se va aplica pedeapsa ' cu 
moartea persoanelor ce comit cri
me ca urmare a consumului sau in 
operațiunile de trafic ilicit cu stu
pefiante a fost adoptat de Camera 
Reprezentanților a Congresului 
S.U.A.

INUNDAȚIILE care s-au abătut 
recent asupra unor zone clin pro
vincia chineză Guangxi Zliuang au 
provocat moartea a 58 de persoane si 
rănirea altor 505. Ca urmare a ca
lamității, 300 000 de locuitori din 
zonele afectate au trebuit să fie 
evacuați. Suprafețele cu culturi ă- 
gricole inundate cuprind 2.96 mi
lioane de acri. Daunele economice 
sint estimate la 94 milioane yuani. 
In prezent se depun eforturi sus
ținute pentru refacerea pierderilor 
pricinuite de calamitate.
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