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Intr-o ambianță deosebit de călduroasă, sub semnul puternicei

și tradiționalei prietenii româno-coreene, a început

ROMÂNO-CHINEZE, S-A ÎNCHEIAT
............... ................ . -............ ,........ -.....— <

Vizita oficială de prietenie 
a tovarășului Nicolae Ceausescu, 

împreună cu tovarășa Elena Ceausescu, 
in R.P. Chineză

VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA 

ELENA CEAUȘESCU, IN R.P.D. COREEANĂ
O MARE SĂRBĂTOARE A PRIETENIEI, SOLIDARITĂȚII Șl COLABORĂRII

Entuziastă primire 
la Phenian

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România. împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu. a începui 
marți. 18 octombrie, vizita oficială 
de prietenie în Republica Populară 
Democrată Coreeană, la invitația 
tovarășului Kim Ir Sen, secretar ge
neral al Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele Republicii Populare Demo
crate Coreene.

Moment de remarcabilă însemnă
tate în bogata cronică a relațiilor 
româno-coreene, noua vizită — cea 
de-a cincea — pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu o efectuează în 
R.P.D. Coreeană pune in lumină in 
mod pregnant- evoluția ascendentă a 
tradiționalelor legături de prietenie, 
solidaritate militantă si colaborare 
statornicite între partidele și țările 
noastre, precum și dorința comună 
de a extinde si Întări în continuare 
aceste raporturi. în folosul celor două 
popoare, al cauzei păcii și înțele
gerii între națiuni.

în cinstea înaltilor oaspeți, aero
portul Sunon era împodobit sărbă
torește. Pe frontispiciul aerogării se
(Continuare în pag. a IlI-a)

RECEPȚIE IN ONOAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU SI A TOVARĂȘEI ELENA CEAUSESCU
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în onoarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general, 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și a tovarășei Elena Ceaușescu, 
tovarășul Kim Ir Sen, secretar gene

Toastul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Toastul tovarășului 
Kim Ir Sen

Stimate tovarășe Kim Ir Sen, 
Tovarăși și prieteni coreeni, 
îmi este deosebit de plăcut să 

folosesc acest prilej pentru ca, în 
numele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, al 
Consiliului de Stat, al guvernului 
și poporului român, precum și al 
meu și al tovarășei mele, să adre
sez tovarășului Kim Ir Sen. secre
tarul general al Comitetului ’ Cen
tral al Partidului Muncii din Co
reea, președintele Republicii Popu
lare Democrate Coreene, și tova
rășei Kim Săng E, tuturor tova
rășilor din conducerea de partid și 
de stat a Republicii Populare De
mocrate Coreene. întregului popor 
coreean prieten un cald salut re
voluționar și cele mai bune urări.

Sînt bucuros să mă întîlnesc cu 
vechiul meu prieten și tovarăș 
apropiat, tovarășul Kim Ir Sen, și 
să subliniez, și în acest cadru, ro
lul deosebit pe care întâlnirile și 
convorbirile purtate împreună, re
lațiile personale deosebit de bune 
dintre noi l-au avut în dezvol
tarea prieteniei, colaborării și so
lidarității dintre partidele, țările și 
popoarele noastre.

Totodată, adresez cele mai vii 
mulțumiri pentru primirea plină 

ral al Comitetului Central al Parti
dului Muncii din Coreea, președin
tele Republicii Populare Democrate 
Coreene, și tovarășa Kim Săng E 
au oferit, marți seara, o recepție la 
Palatul Kîmsusan. ■

de ospitalitate ce ni s-a făcut și 
pentru manifestările entuziaste, de 
caldă prietenie ale locuitorilor fru
moasei dumneavoastră capitale. 
Prin toate aceste manifestări, pri-- 
mirea s-a transformat într-o mare 
sărbătoare a solidarității revolu
ționare, a colaborării și prieteniei 
trainice, de nezdruncinat dintre 
țările și popoarele noastre. .

încă o dată doresc să mulțumesc 
și să adresez locuitorilor Phenia
nului, întregului popor al Coreei 
prietene un călduros mfesaj de 
salut și cele mai buhe urări din 
partea noastră, a întregului popor 
român.

Vizită pe care o facem în Re
publica Populară Democrată Co
reeană constituie o expresie a bu
nelor relații de prietenie, solidari
tate și colaborare, statornicite în
tre partidele și țările noastre încă 
din anii grei ai luptei poporului 
coreean împotriva agresiunii im
perialiste, pentru apărarea inde
pendenței și libertății patriei sale, 
o ilustrare a dorinței comune de 
a întări și mai mult aceste rapor
turi prietenești, în folosul ambe
lor țări și popoare.

Se împlinesc zilele acestea patru 
decenii de cînd între țările noas-
(Continuare în pag. a IlI-a)

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste România și 
Republicii Populare Democrate Co
reene.

Au participat tovarășii Ion Dincă, 
membru al Comitetului Politic Exe

Stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Oaspeți români,
Tovarăși și prieteni,

. încerc o deosebită bucurie pen
tru faptul că ne întâlnim astăzi, 
din nou. după trei ani, cu stimatul 
tovarăș Nicolae Ceaușescu, prieten 
apropiat și vechi tovarăș de luptă 
revoluționară.

Permiteți-mi să adresez, încă o 
dată. în. numele partidului și gu-. 
Verbului - Republicii I noastre, al în
tregului popor coreean și al meu 
personal, urarea de bun venit: 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului. Co
munist Român, președintele Re-; 
publicii Socialiste România., tova
rășei Elena Ceaușescu și tuturor, 
distinșilor oaspeți români.

Pentru noi, revoluționarii, nu 
există bucurii mai mari decît în-’ 
tjlnirea cu tovarășii lor. în ciuda 
distantelor mari, stimatul tovarăș 
președinte ne vizitează din nou. 
Aceasta demonstrează în mod 
grăitor cit de deosebite sînt rapor
turile frățești de prietenie perso
nală și sentimentele de frăție, to
vărășești, nutrite de noi, cit de 
trainice și sincere sînt prietenia și 

cutiv al C.C. al P.C.R., prim vice- 
prim-rministru al guvernului, loan 
Totu, membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P-C.R.,
(Continuare în pag. a IlI-a) 

solidaritatea dintre cele două 
partide, țări și popoare ale noas
tre.

Actuala dumneavoastră vizită în 
țara noastră se desfășoară într-o 
perioadă cu adinei semnificații, 
cînd are loc marcarea celei de-a 
40-a aniversări a stabilirii relați
ilor diplomatice dintre cele două 
țări ale noastre, prilej de deose
bită bucurie pentru poporul nos
tim. în cei 40 de ani care aU tre
cut, popoarele’ celor două țări ale 
noastre s-au sprijinit și au colabo
rat strîns Ca frați de clasă, și tova
răși de' luptă .revoluționară, in 
lupta comună pentru victoria cau
zei păcii, socialismului și comunis
mului. -împotriva imperialismului.

Constatăm cu mîndrie că rapor
turile de prietenie frățească ce 
leagă poporul coreean și poporul 
român se dezvoltă și se întăresc 
necontenit., chiar și în condițiile 
complexe in care evoluează actua
la situație.

Partidele și țările noastre pro
movează cu fermitate suveranita
tea și soluționează in mod origi
nal. în conformitate cu realitățile 
concrete din fiecare țară, toate 
problemele ce se ridică în revolu
ție. și construcție. înaintând astfel
(Continuare în pag. a IlI-a)

Marți, 16 octombrie, s-a încheiat 
Vizita oficială de prietenie pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, a efectuat-o 
în R.P. Chineză, la invitația to
varășului Zhao Ziyang, secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez, și a 
tovarășului Yang Shangkun, pre
ședintele Republicii Populare Chi
neze.

Noul dialog la nivel înalt româno- 
chinez se înscrie, prin rezultatele 
sale rodnice, ca un moment de cea 
mai mare însemnătate în cronica re
lațiilor bilaterale, care deschide noi 
orizonturi conlucrării multilaterale 
dintre cele două partide, țări și 
popoare, ca o contribuție de seamă 
la promovarea nobilelor idealuri de 
bace, înțelegere și colaborare între 
națiuni. ’ -' ‘

în ultima zi a vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
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• COMUNICAT COMUN
• „Tovarășul Nicolae Ceaușescu, prieten stimat

și iubit al poporului chinez11 -REVISTA PRESEI DIN R.P. CHINEZA

• Un eveniment de mare însemnătate în cronica 

unei tradiționale și rodnice prietenii

Ceaușescu s-au reîntâlnit cu to
varășul Yang Shangkun la reședința 
rOZervătă inalților oaspeți români 
pe timpul vizitei în R.P. Chineză, 

In acest cadru. tovarășul Yang 
Shangkun a subliniat importanta 
vizitei pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au întreprins-o in China, 
apreciind că aceasta va marca o 
nouă etapă în întărirea și dezvolta
rea raporturilor bilaterale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
exprimat, încă o dată, în numele său 
și al tovarășei Elena Ceaușescu, 
calde mulțumiri pentru ospitalitatea 
și prietenia cu care au fost înconju
rați in timpul vizitei și a exprimat 
Încrederea că înțelegerile la care 
ș-a a.iunș . cu prilejul convorbi
rilor purtate vor da un nou impuls 
colaborării, pe multiple planuri, 
dintre România șl R.P. Chineză.

După întîlnire. desfășurată în 
aceeași atmosferă caldă, priete
nească, de stimă și înțelegere 
reciprocă, a urmat ceremonia 
plecării.

Țovarășul Nicolae Ceaușescu ți 
tovarășa Elena, Ceaușescu și-au luat 
un călduros rămas bun de la to
varășul "Yang Shangkun. Cei doi 
președinți și-au strîns mîinile cu 
prietenie, s-au îmbrățișat.

La t>ra 9,15 (ora locală), aeronava 
prezidențială a decolat de pe 
Aeroportul internațional din Beijing, 
lndreptîndu-se spre Phenian.

★
în legătură cu rezultatele vizitei 

oficiale de prietenie efectuate da 
tovarășul Nicolae Ceausescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, Împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, în Repu
blica Populară Chineză, la invitația 
tovarășului Zhao Ziyang, secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez, ți a 
tovarășului Yang Shangkun, pre
ședintele R.P. Chineze, a fost adoptat 
un Comunicat comun, care se dă 
publicității.’ /
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COMUNICAT COMUN
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre

tar general al Partidului Comunist ■ 
Român, președintele Republicii So
cialiste România. împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, a efectuat, 
la invitația tovarășului Zhao Ziyang, 
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Chinez, 
și a tovarășului Yang Shangkun, 
președintele Republicii Populare 
Chineze, o vizită oficială de prie
tenie in Republica Populară Chineză 
in perioada 14—18 octombrie 1988.

înalții oaspeți români au vizitat 
obiective economice și soclal-cultu- 
rale din Beijing, bucurîndu-se pre
tutindeni de o primire călduroasă, 
expresie a sentimentelor de prietenie 
și stimă pe care și le nutresc 
reciproc popoarele român și chinez.

în timpul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a avut intîlniri și con- 

. vorbiri oficiale cu tovarășii Zhao 
Ziyang. secretar general al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Chinez. Yang Shangkun. președintele 
Republicii Populare Chineze. Li 
Peng, premierul Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Chineze.

Tovarășul Nicolae Ceausescu, îm- ’ 
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
s-a întilnit, separat, și a purtat con
vorbiri prietenești cu tovarășul Deng 
Xiaoping, președintele Comisiei Mi
litare a Comitetului Central al Parti
dului Comunist Chinez, și cu to
varășul Li Xiannian, președintele 
Comitetului Național el Conferinței 
Consultative Politice Populare a 
R.P. Chineze.

în cadrul convorbirilor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă cordială, 
de prietenie, respect și înțelegere 
reciprocă, s-a efectuat o informare 
asupra stadiului construcției socia
liste în cele două țări, s-a procedat 
la o examinare aprofundată a re
lațiilor româno-chineze și a perspec
tivelor lor de dezvoltare și s-a făcut • 
un schimb fructuos de păreri privind 
problemele majore ale vieții inter
naționale și ale mișcării comuniste 
și muncitorești • internaționale.

Conducătorii României și Chinei 
au constatat cu deosebită satisfacție 
că raporturile tradiționale de priete
nie. colaborare și solidaritate dintre 
Partidul Comunist Român și Part’dul 
Comunist ~ ' 
Socialistă 
Populară 
român și 
s-au întărit continuu și au apreciat 
că aceste relații corespund pe deplin 
intereselor construcției socialiste din 
cele două țări și cauzei păcii în 
întreaga lume. S-a exprimat! hotărt- 
rea ca și în viitor aceste relații să se 
bazeze ferm ne respectarea princinv- 
llor independentei și suveranității 
naționale, egalității în drepturi, 

• neamestecului în treburile interne, 
avantajului reciproc și întrajutorării 
tovărășești.

A fost evidențiat rolul hotărîtor al 
întîlnirilor șt convorbirilor la nivel 
înalt, precum și al dezvoltării legă
turilor dintre cele două partide, pen
tru extinderea și adincirea colaboră
rii româno-chineze în toate dome
niile de interes reciproc. De ambele 
părți s-a subliniat importanta pro
movării continue a contactelor și a 
dialogului politic, a colaborării .în
tre guvernele, parlamentele, organi
zațiile de masă si obștești din cele 
două țări.

S-a dat o apreciere pozitivă re
zultatelor obținute în ultimii ani in 
extinderea si diversificarea colabo
rării economice și tehnico-științifi- 
ce. în dezvoltarea schimburilor co
merciale.

Chinez, dintre Republica 
România și

Chineză, dintre popoarele 
chinez s-au dezvoltat și

Republica

Totodată, s-a subliniat hotărîrea 
celor două partide și state de a ac
ționa pentru dezvoltarea susținută, 
pe baze stabile și pe termen lung, a 
raporturilor economice reciproc a- 
vantajoase. S-a apreciat că potenția
lul economic, științific și tehnic al 
celor două țări, experiența acumu
lată în ultimii ani au creat noi po
sibilități pentru dezvoltarea și ex
tinderea 
cercetare 
nergeticii, 
lor și în 
comun.

S-a constatat cu satisfacție că au 
fost obținute rezultate importante în 
extinderea legăturilor și colaborării 
reciproce în domeniile culturii. în- 
vățămîntului, științei, presei, sănă
tății, sportului și în alte domenii. 
S-a apreciat că dezvoltarea continuă 
a colaborării româno-chineze în a- 
ceste domenii are o mare importan
ță în aprofundarea prieteniei dintre 
România și China si s-a convenit să 
se promoveze în continuare această 
colaborare.

Conducătorii de partid Si de stat 
ai celor două țări au efectuat un 
larg schimb de păreri cu privire la 
problemele actuale ale vieții inter
naționale. constatînd cu satisfacție 
că Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Chinez. Republi
ca Socialistă România și Republica 
Populară Chineză au poziții identice 
sau foarte apropiate în principalele 
probleme cu care este confruntată 
lumea contemporană.

Conducătorii de partid .și de stat 
ai celor două țări au constatat că în 
viața internațională s-au făcut unii 
pași pe calea dezarmării mltleare și 
in direcția soluționării, prin tratati
ve, a unor probleme litigioase, a 
apărut o tendință spre destindere 
în lume. Aceasta este rezultatul lup
tei neobosite a popoarelor împotriva 
politicii de forță și dictat, pentru 
menținerea păcii și securității in
ternaționale.

In același timp, s-a apreciat că si
tuația internațională continuă să fie 
contradictorie si complexă. Persistă 
cursa înarmărilor, atit cantitativ, cit 
și calitativ, prin perfecționarea și 
crearea de noi arme nucleare, se 
mențin încă grave conflicte în dife
rite zone ale lumii, se agravează si
tuația economică mondială. îndeosebi 
a țărilor în curs de dezvoltare, se 
manifestă politica de forță si de a- 
menințare cu forța, de amestec în 
treburile interne si de încălcare a , 
independenței și libertății altor țări 
și popoare. S-a exprimat convinge
rea profundă că, prin lupta unită a 
popoarelor, a tuturor forțelor pro
gresiste, poate fi preîntîmpinată iz-, 
bucnirea unui nou război și salvgar
dată pacea'in întreaga lume. ,

S-a exprimat speranța că negocie
rile sevieRț-americane: vor duce i ,Ja-: 
înțelegeri privind încetarea cursei 
înarmărilor și reducerea substanția
lă a armamentelor. în primul rind a 
celor nucleare, ceea ce ar corespun
de cerințelor legitime ale popoarelor 
lumii,: intereselor păcii și destinderii 
internaționale.

Conducătorii de partid și de stat ai 
celor două țări au subliniat că este 
necesar să se facă totul de către 
toate statele lumii, în primul rînd 
de către U.R.S.S. și S.U.A., pentru a 
se ajunge la noi înțelegeri șl acțiuni 
în direcția realizării unui program 
complex de dezarmare, în mai multe 
etape, care să ducă la lichidarea to
tală și definitivă a armelor nuclea
re, la oprirea experiențelor nucleare 
și a militarizării Cosmosului.

România și China se pronunță 
pentru eliminarea armelor chimice, 
a altor, arme de distrugere în masă, 
pentru reducerea substanțială a ar

cooperării în producție si 
în domeniile industriei, e- 
agriculturii. transporturi- 
alte domenii de Interes

melor convenționale și a cheltuieli
lor militare.

în cadrul convorbirilor, conducă
torii de partid și de stat ai celor două 
țări au acordat o atenție deosebită 
problemelor existente în Europa, 
Asia, Africa și America Centrală. 
Au fost abordate problemele privind 
dezarmarea și întărirea' încrederii, 
securității și cooperării europene. A 
fost subliniată necesitatea soluționă
rii pașnice, juste și durabile a si
tuației din Orientul Mijlociu, din 
Golf, Kampuchia, Afganistan, Pe
ninsula Coreeană. Africa australă și 
America Centrală, fără nici un 
amestec din afară, în conformitate 
cu interesele popoarelor din aceste 
zone.

România și China se pronunță 
pentru reglementarea diferendelor 
dintre state exclusiv prin mijloace 
pașnice, prin tratative, pentru elimi
narea focarelor de încordare și a 
conflictelor regionale, în interesul 
păcii, stabilității și destinderii inter
naționale.

România și China au subliniat ne
cesitatea ca relațiile dintre state să 
fie statornic întemeiate pe principii
le respectării stricte a independenței 
și suveranității naționale. deplinei 
egalități în drepturi, avantajului re
ciproc, neamestecului în treburile in
terne, renunțării la forță și la ame
nințarea cu forța. Părțile' s-au pro
nunțat ferm .împotriva oricăror ac
țiuni de amestec în treburile inter
ne ale altor state, considerînd că po
poarele lumii au dreptul să-și aleagă 
în mod liber calea propriei lor dez
voltări.

Avind în vedere gravitatea situa
ției economice mondiale, România și 
China se pronunță pentru soluțio
narea globală a problemelor subdez
voltării, eliminarea decalajelor din
tre țările bogate și cele sărace și 
pentru instaurarea noii ordini eco
nomice internaționale, bazată pe de
plina egalitate și echitate în rapor
turile dintre state, și au declarat că 
sînt gata să acționeze în continuare 
pentru atingerea acestor obiective.

România și China acordă o mare 
însemnătate participării țărilor mici 
și mijlocii, statelor nealiniate, țări
lor în curs de dezvoltare la viata in
ternațională, creșterii rolului lor în 
soluționarea problemelor contempo
raneității, în interesul tuturor po
poarelor, al cauzei păcii în întreaga 
lume.

România și China se pronunță 
pentru creșterea rolului O.N.U. in 
soluționarea, în interesul popoare
lor, a marilor probleme ale lumii 
contemporane, pentru 
contribuției organizației _______
la Întărirea păcii, impulsionarea - 
dezvoltării, și întărirea ’cooperării 
internaționale.

Conducătorii de partid și de Stat 
ai celor două țări și-au exprimat 
satisfacția față de conlucrarea strîn- 
să pe plan internațional dintre 
România și China și au hotărît să 
fie intensificate contactele și con
sultările în acest domeniu și să fie 
extinsă cooperarea dintre ele în ca
drul O.N.U. și al celorlalte 
zații internaționale.

Conducătorii .celor două 
consideră că relațiile dintre 
dele comuniste și muneitorești tre
buie să se întemeieze pe principiile 
independenței, egalității în drepturi,- 
respectului reciproc și neamestecului 
în treburile interne. De asemenea, 
s-a subliniat necesitatea respectării 
dreptului fiecărui partid de a-și ela
bora de sine stătător linia politică, 
strategia șl tactica revoluționată, de 
a-și alege căile transformării revo
luționare a societății, în conformita
te cu condițiile din propria țară.

Conducătorii celor două partide șl 
țări și-au exprimat deplina satisfac-

ție pentru convorbirile avute și re
zultatele vizitei secretarului general:, 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Romă-’ ' 
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în Republica Populară 
Chineză, pentru înțelegerile la care 

, s-a ajuns, apreciind că ele reprezin
tă o nouă și Aldcvehtă manifestare, a ■ 
prieteniei- și solidarității româno- 
chineze.'S-a exprimat convingerea 
că această întîlnire la nivel înalt ro- 
mâno-chineză va da un puternic im
puls extinderii șț diversificării cola
borării multilaterale dintre cele două 
partidș.și țări, in interesul popoare
lor român și chinez, al cauzei so
cialismului. pății, securității și co
laborării internaționale.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu, . prim viceprim- 
ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România, au exprimat vii 
mujțumiri pentru primirea plină de 
căldură și ospitalitatea frățească de 
care s-au bucurat în timpul vizitei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au adresat tova
rășului Zhao Ziyang, secretar gene- 

' ral al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Chinez, tovarășului 
Yang Shangkun. președintele Repu
blicii Populare Chineze, tovarășului’ 
Li Peng. premierul Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Chineze, 
invitația de a vizita Republica So
cialistă România. Invitațiile au .fost 
acceptate cu plăcere, datele vizite
lor urmînd a fi convenite pe cale 
diplomatică.

Beijing, 18 octombrie 1988

„Tovarășul Nicolae Ceaușescu, prieten 
stimat și iubit al poporului chinez"
Vizita oficială de prietenie efectuată de t o v a r ă ș u i 

Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarașa Elena Ceaușescu, in Repu
blica Populară Chineză este amplu oglindită de mijloacele de infor
mare' iii masă din această țară.

Organul central al Partidului Co
munist Chinez. „Renmin Ribao", 
cotidianul de limbă engleză „Chino 
Daily", agenția chineză de presă 
China Nouă, precum și „Economic 
Daily" publică relatări și comenta
rii, insolite de fotografii, privind 
principalele momente ale vizitei 
înalților oaspeți români.
.Sint reflectate, astfel, pe larg, ln- 

tilnirea și convorbirile avute de se
cretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae ~ 
tovarășa 
cretarul 
Central 
Chinez, Zhao Ziyang. Ziarul „Ren
min Ribao" relatează despre intîl- 
nire sub titlul „Zhao Ziyang și 
Nicolae Ceaușescu au examinat re
lațiile bilaterale, ajungînd la un 
deplin consens. Relațiile dintre .cele, 
două partide și țări sînt foarte ’ 
bune și ele se vor dezvolta pe mai■ 
departe". Actuala Vizită a conducă
torului partidului și statului român 
va determina o puternică dezvolta
re a relațiilor de prietenie chino- 
române — arată in continuare co
tidianul. Relatarea este însoțită de 
o fotografie reprezentind pe cei 
doi conducători de partid imbrăți- 
șîndu-se cu căldură.

„Renmin Ribao" relevă că 
tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
un vechi prieten, stimat și iubit 
de poporul chinez, care, împreună 
cu remarcabilii revoluționari mili-

REVISTA PRESEI 
DIN R. P. CHINEZĂ

TELEGRAMA DE LA BORDUL AVIONULUI PREZIDENȚIAL

Țovarășului ZHAO ZIYANG
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Chinez

Tovarășului YANG SHANGKUN
Președintele Republicii Populare Chineze

Tn încheierea vizitei noastre în Republica Populară Chi
neză; doresc să vă adresez, și pe această cale, in numele 
meu și al tovarășei mele, al colaboratorilor care mă înso
țesc, cele mai calde mulțumiri pentru primirea priete
nească, plină de ospitalitate, de pare ne-am bucurat in 
tot timpul vizitei în țara dumneavoastră.

Am ferma convingere că întîlnirea noastră, convorbirile 
și înțelegerile la care am ajuns cu prilejul vizitei se vor 
înscrie ca o nouă contribuție de seamă la dezvoltarea tot 
mai puternică a tradiționalelor raporturi de prietenie și 
colaborare dintre Republica Socialistă România și Repu-

sporirea 
mondiale

organ i-

partide 
parti-

blica Populară Chineză, dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist Chinez, în folosul și spre binele 
popoarelor noastre, al cauzei socialismului, Înțelegerii și 
păcii în lume.

Exprimîndu-mi satisfacția pentru rezultatele vizitei, 
doresc să vă adresez, o dată cu salutul nostru de rămas 
bun, cordiale urări de sănătate șl fericire personală, iar 
poporului chinez prieten, noi și tot mai mari realizări în 
edificarea socialismului, în dezvoltarea economico-socială 
a patriei sale și în ridicarea nivelului de trai, precum 
și în lupta pentru pace și colaborare în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

REALIZĂRI.ÎN ECONOMIE
SIBIU : Producție 

suplimentară cu consumuri 
reduse

Acționînd cu responsabilitate 
sporită pentru transpunerea în 
practică a măsurilor cuprinse în 
programele de perfecționare a or
ganizării și modernizare a proce
selor de producție, colectivele de 
oameni ai muncii din întreprinde
rile industriei constructoare de ma
șini din județul Sibiu obțin noi 
succese Pe linia creșterii eficien
tei economice. Astfel, pînă în pre
zent au fost aplicate în procesele 
de producție 2 775 de măsuri, au 
fost implementate 300 de tehnolo
gii noi și s-au asimilat in fabrica
ție 2 437 de produse noi și moder
nizate. ceea ce a contribuit la creș
terea nivelului tehnic și calitativ 
al produselor, la reducerea consu
murilor de materii prime, materia

le, energie si combustibil. Ia creș
terea substanțială a productivită
ții muncii. Numai în acest an. ca 
urmare a măsurilor aplicate, au 
fost economisite 6123 tone metal 
și 6 445 MWh energie electrică. 
Printre unitățile economice care se 
înscriu cu cele mai importante re
alizări in acest domeniu se numă
ră „Independența", „Balanța", în
treprinderea de piese auto din Si
biu, „Automecanica" și „Emailul 
roșu" din Mediaș și întreprinderea 
mecanică Mirșa. (loan Nemeș).

BACĂU : Exportul — 
îndeplinit exemplar

Realizarea ritmică, la înalți pa
rametri calitativi a tuturor produ
selor destinate exportului consti
tuie una din preocupările de prim 
ordin ale tuturor colectivelor de 
muncă din industria județului 
Bacău. în acest scop, atît la com
binatele de prelucrare a lemnului

din Bacău și Comănești, la între
prinderea metalurgică, întreprinde-’ 
rea de confecții, cit și la Combina
tul petrochimic și întreprinderea 
de utilaj chimic de pe platforma, 
Borzești au fost întreprinse măsuri 
tehnice și organizatorice suplimen
tare pentru pregătirea din vreme a 
fabricației, înnoirea și moderniza
rea produselor, creșterea competi
tivității acestora. Au fost organi
zate noi secții și ateliere, linii teh
nologice și formații specializate 
care realizează numai produse des
tinate exportului. Ca urmare. 14 
unități economice au livrat supli
mentar. de la începutul anului, la 
cererea partenerilor externi, pro
duse în valoare de aproape 28 
milioane lei. Cele mai bune rezul
tate în realizarea producției pentru 
export și onorarea în ft vans a sarci
nilor contractuale către partenerii 
externi au obtinut Colectivele Cle 
oameni ai muncii de Ia întreprin
derea forestieră de exploatare și 
transport. întreprinderea de postav 
„Proletarul", întreprinderea meca
nică și Combinatul de prelucrare a

Ceaușescu, impreună cu 
Elena Ceaușescu. cu se- 
general al Comitetului 
al Partidului Comunist

tanți ai Chinei, a adus o contribu
ție însemnată la dezvoltarea rela
țiilor de colaborare 
chino-române. Din 
ultima vizită ' a 
Nicolae Ceaușescu în 
țiile tradiționale de 
colaborare dintre cele 
de, țări .șl popoare au < 
se dezvolte, in spiritul 
și respectului reciproc. '

Este . .subliniat faptul că, în 
timpul convorbirilor, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Zhao Ziyang 
s-au informat ’reciproc in legătură 
cu preocupările și activitatea celor 
două partide, cu mersul construc
ției socialiste din cele două țări.

Relevînd bunele relații de cola
borare dintre cele două partide, 
țări și popoare, ziarul evidențiază, 
de asemenea, conlucrarea dintre 
România și China pe arena inter
națională.

Relatind despre întîlnirea și con
vorbirile care au avut loc intre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena.. Ceaușescu și to
varășul Deng Xiaoping, președin
tele Comisiei Militare a C.C. al 
P. C. Chinez. „Renmin Ribao", ce
lelalte mijloace de informare în 
masă evidențiază atmosfera de 
caldă prietenie, stimă și prețuire

și prietenie 
1985. de la 

tovarășului 
China, r.ela- 
prietenie și 
două parti
con tinuat să 

I încrederii

Un eveniment de mare însemnătate in cronica

reciprocă in care s-a desfășurat a- 
ceastă întilnire. Conducătorul 
partidului și. statului român și 
președintele Comisiei Militare a 
C.C. al P. C. Chinez sînt vechi to
varăși. vechi milita,nți, vechi pri- / 
etani — relevă ziarul.

Cotidianele' care au apărut la 
Beijing și Radioteleviziunea au in
format că, in timpul convorbirilor, 
a avut, loc o informare in legătură 
cu preocupările și activitatea ce- . 
lor două partide, țări și popoare.

Marele inserează, totodată, in
formații’ privind întîlnirea din
tre tovarășul. Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu și to
varășul Li Xiannian, președintele 
Comitetului Național aj Conferin
ței Consultative Politice Populare 
a R. P. Chineze, și tovarășa‘Lin 
Jiamei.

„Renmin Ribao" ta informat, de 
asemenea, cititorii despre întîl
nirea și convorbirile dintre to- ' 
varășuL Nicolae Ceaușescu și pre
mierul Consiliului de Stat, Li 
Peng. subliniindu-se că Republica 
Populară Chineză dorește să dez
volte, pe mai departe, cu România 
nu numai relațiile politice, dar și 
cele economice, comerciale, tehni- 
co-științifice și culturale. Sint., 
puse, totodată. în evidență posibi
litățile existente pentru -dezvol
tarea relațiilor de cooperare ro
mâno-chineze pe multiple planuri. .

Posturile centrale de, radio și te
leviziune au consacrat, de aseme
nea,' spații ample vizitei pe care 
conducătorul partidului și statului 
român, tovarășul Nicolae Ceaușescu. ■ 

■impreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a efectuat-o in R.P. 
Chineză.

țlel vieții politice mondiale a pus in 
evidență identitatea sau mărea a- 
propiere a pozițiilor si aprecierilor 
celor două țări față de principalele 
probleme internaționale. Relevin- 
du-șe că pe plan internațional se 
manifestă, in ultima perioadă, a 
anumită tendință spre destindere,, 
inregistrîndu-se anumiți pași în di
recția dezarmării și soluționării 
unor conflicte, a fost subliniată, in 
aceiași timp, persistența unor puter
nice contradicții, faptul că nu s-a 
produs încă o cotitură radicală in 
direcția renunțării la înarmări, pen
tru promovarea unor relații interna
ționale noi.

Cu deosebită fermitate, România 
și China au subliniat necesitatea de 
a se face totul pentru înlăturarea 
primejdiei unui război nuclear. - care 
ar duce , la distrugerea., condițiilor 
vieții pe planeta noastră. în această 
ordine de preocupări, a fost subli
niată cerința ca toate statele, și in 
primul rind U.R.S.S. și S.U.A., să 
acționeze în vederea realizării unui 
program de dezarmare, in mai mul
te etape, menit să ducă la lichidarea 
definitivă a tuturor armelor nuclea
re, la oprirea experiențelor cu aces
te arme și a militarizării spațiului 
cosmic. Cu aceeași fermitate s-a re
levat necesitatea unor neslăbite 
eforturi pentru eliminarea armelor 

’ chimice, reducerea drastică a arme
lor clasice, a efectivelor și cheltuie
lilor militare, pentru întărirea în
crederii și colaborării între state.

Conceptul noii ordini politice in
ternaționale implică, de asemenea, 
ca o componentă esențială și o obli
gație categorică, renunțarea la. po
litica de forță și de amenințare cu 
forța, promovarea unor relații înte
meiate pe deplina egalitate .si res
pect reciproc, pe asigurarea dreptu
lui popoarelor de a-și făuri desti
nele potrivit voinței și aspirațiilor 
lor, fără nici un amestec din afară. 
In acest spirit, s-a subliniat necesi
tatea soluționării tuturor situațiilor 
conflictuale, a tuturor problemelor 
litigioase nufnai și numai pe cale 
politică, prin tratative.

De asemenea, relevînd gravitatea 
situației economice mondiale, dialo
gul româno-chinez a evidențiat 
pregnant imperativul lichidării sub
dezvoltării, al soluționării problemei 
poverii uriașe a datoriilor externe, 
care împiedică progresul țărilor in 
curs de dezvoltare, al edificării unei 
noi_ ordini economice mondiale, me
nită să asigure înflorirea tuturor na
țiunilor.

Comuniștii, Întregul popor român 
salută cu deplină aprobare și 
deosebită satisfacție rezultatele rod
nice ale vizitei tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, în Repu
blica Populară Chineză, cu convin
gerea că relațiile de caldă prietenie 
și colaborare româno-chineze vor 
cunoaște o nouă și puternică dezvol
tare, in interesul făuririi noii orin- 
duiri in cele două țări, al cauzei ge
nerale a socialismului, înțelegerii și 
păcii în lume.

unei tradiționale și rodnice prietenii
Numeroși sînt factorii care au 

contribuit și contribuie la edificarea 
marii’și rodnieei prietenii româno- 
chineze, bazată pe tradițiile de so
lidaritate militantă ale comuniștilor 
din cele două țări în lupta pentru 
eliberare națională și socială, iar 
apoi pe idealurile și preocupările 
comune pentru făurirea noii orîn- 
duiri, ‘ socialiste. Evoluția relațiilor 
româno-chineze evidențiază Însem
nătatea. noilor principii ale rei-a- »» 
țiilor dintre state — principiile de
plinei egalități în drepturi, indepen
denței și suveranității naționale, 
neamestecului in treburile interne și 
avantajului reciproc, care au consti
tuit și constituie temelia 
cinat a raporturilor de 
dintre cele două țări, 
a arătat cu plasticitate 
Nicolae Ceaușescu, se poate spune 
că tocmai așezarea relațiilor pe a- 
ceste principii a făcut ca prietenia 
și colaborarea româno-chineză să 
reziste și să se dezvolte, chiar și în 
unele împrejurări mai grele, să în
frunte, asemenea unul stejar pu
ternic, orice furtuni și să se înalțe 
tot mai falnic spre soare, să dea 
roade tot mai bogate în folosul am
belor țări și popoare.

Promotorii acestor relații sint 
Partidul Comunist Român si Parti
dul Comunist Chinez, care au acțio
nat si acționează constant pentru 
dezvoltarea si adincirea raporturilor 
de prietenie si colaborare româno- 
chineze ; tocmai de aceea, hotărîrea, 
exprimată cu prilejul actualelor con
vorbiri. de a se intensifica legătu
rile si schimburile de experiență pe 
linie de partid este de natură să 
exercite o puternică înriurire pozi
tivă asupra ansamblului raporturilor 
dintre cele două țări Si popoare. Un 
rol de cea mai mare însemnătate 
au avut si au în acest sens frecven
tele intilniri si convorbiri Ia nivel 
înalt, devenite tradiționale, care. des- 
fășurîndu-se fie la' București, fie1 la 
Beijing, asigură o remarcabilă con
tinuitate în extinderea conlucrării.

Asa a fost si de data aceasta. Dînd 
o înaltă apreciere dezvoltării rapor
turilor româno-chineze. tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a arătat : 
„Sint încredințat că și actuala vizită 
— Care ne dă prilejui să cunoaștem 
nemijlocit; noi realizări si preocupări 
ale marelui popor chinez, larg apre
ciat pentru hărnicia si entuziasmul 
său se va înscrie ca un nou mo
ment important în dezvoltarea aces
tor tradiționale relații, corespunzător 
intereselor de progres si bunăstare 
ale ambelor popoare, cauzei generale 
a socialismului si păcii în lume". De 
asemenea, tovarășul YANG SHANG
KUN a declarat : „Prietenia sinceră 
dintre China si România a trecut

Vizita oficială de prietenie efectua
tă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, in Republica Populară 
Chineză a învederat din nou, cu 
deosebită putere, continuitatea și 
profunzimea relațiilor de prietenie 
și colaborare româno-chineze, rodni
cia preocupării. comuniștilor români 
și Chinezi, a celor două țări și po- 
poa're de a ridica aceste relații <pe 

.trepte mereu superioare. .. . ..
întîlnirile și convorbirile oficiale 

purtate de înalții oaspeți români cu 
tovarășii Zhao Ziyang, secretar ge
neral al C.C. al P. C. Chinez. Yang 
Shangkun, președintele Republicii 
Populare Chineze, Li Peng, premie
rul Consiliului de Stat al R. P. Chi
neze ; întîlnirile și convorbirile 
prietenești cu tovarășii Deng Xiao
ping, președintele Comisiei Militare 
a C.C. al P. C. Chinez, și Li Xian
nian. președintele Comitetului Națio
nal al Conferinței Consultative Po
litice
neze ; . .. . __ . _
ajuns, concluziile puse în evidență 
de Comunicatul comun adoptat : 
bucuria manifestată pentru noua vi
zită efectuată de „cunoscutul și 
apropiatul prieten al poporului chi
nez", cum a fost, caracterizat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu de că
tre șeful statului chinez ; primirea 
sărbătorească și manifestările de 
înaltă stimă și considerație -cu care 
au fost salutați oaspeții români de 
către oamenii muncii din unitățile 
economice și culturale vizitate ; 
salutul călduros adresat tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu cu prilejul primirii unui 
grup de oameni de știință, cercetă
tori și specialiști.— toate acestea, în 
ansamblu, ca și fiecare moment in 
parte al vizitei, au pus în pvidență 
trăinicia raporturilor româno-chi
neze, voința de a conferi acestei 
conlucrări noi dimensiuni, reliefînd, 
totodată, puternica prietenie și soli
daritate dintre cele două popoare. 
Se poate, astfel, aprecia că vizita 
s-a impus ca un eveniment politic 
de deosebită însemnătate, care a în
scris o nouă și bogată pagină 
in cronica raporturilor tradiționale 
de’ conlucrare prietenească dintre 
România și China, dintre cele două 
partide, dintre poporul român și po
porul chinez. Este o nouă afirmare 
a consecyenței și, hotăririi cu care 
partidul și statul nostru acționează 
pentru dezvoltarea relațiilor cu țoa- 
“ socialiste — obiectiv per-

cu caracter programatic, 
de toate congresele și con- 

naționale. ale

de nezdrim- 
colaborare 
Așa cum 
tovarășul

R.Populare a R. P. Chi- 
înțeleg&rile la care s-a

te țările 
manent, 
subliniat 
ferințele 
cuvintările și luările de 
conducătorului partidului 
nostru, tovarășul Nicolae

P.C.R., în 
poziție ale 
și statului 
Ceauș eseu.

lemnului din Bacău. (Gheorghe 
Baltă).

MIERCUREA-CIUC;
Utilaje și linii tehnologice 

de mare randament
Preocuparea constantă a colecti

vului de muncă de la întreprin
derea pentru producție industrială 
și construcții căi ferate din Mier- 
curea-Ciuc pentru ridicarea, gra
dului de mecanizare prin intro
ducerea tehnicii noi, in vederea 
creșterii productivității muncii și 
reducerii consumurilor a făcut po
sibilă realizarea de noi utilaje și 
linii tehnologice pentru exploata
rea in cariere. Printre cele mai 
izbutite realizări se numără am
plasarea unei linii de concasare- 
granulare la cariera de piatră Ți- 
leni — Suseni, prin care se asigură 
creșterea ponderii sorturilor sub 
25 mm. Prin punerea în funcțiune 
a acestei linii s-a asigurat un spor 
al producției-m^rfă și reducerea 
cheltuielilor totale cu aproape 2

milioane lei. în faze avansate de 
fabricație se află instalații com
plexe transportabile, mașini mo
bile de haldat. mașini de consoli
dat terenul, granulatoare de mare 
capacitate. Și o noutate de ultimă 
oră : „Cu puțin timp în urmă, în- 
tr-una din carierele noastre — la 
Sindominic — a avut loc omolo
garea transportorului cu bandă pe 
cablu, instalație concepută și rea
lizată integral de colectivul nos
tru — ne spune inginerul Rakosi 
Zoltan — directorul întreprinderii. 
Față de transportoarele clasice, a- 
cesta nu mai are nevoie de fun
dații și construcții din beton pen
tru estacade. O importantă redu
cere o înregistrăm și la metal. în- 
truclt banda fiind transportată pe 
cablu se înlătură utilizarea lonje- 
roanelor și suporților de role. Dar 
unul dintre cele mai mari avantaje 
constă în faptul că transportorul 
poate să schimbe nu numai nive
lul, dar și direcție de transport, 
fără a fi nevoie de un alt grup de 
antrenare care ar solicita fundație, 
motor, reductor etc. Transportul se 
poate asigura pină la distante de 50

prin încercări grele ale viitorilor Is
toriei. Astăzi. bradul prieteniei 
chino-române se dezvoltă robust, in- 
rădăcinîndu-se adine in conștiința 
celor două popoare. Partidul Comu
nist Chinez, guvernul si poporul 
chinez vor acționa in continuare pen
tru dezvoltarea constantă, multilate
rală, aprofundată și de lungă durată 
a relațiilor de prietenie și colaborare 
din.tfc China și Rprnânia’’.

SUb isâmnâl dnor ăsetnenea nobile 
preocupări și țeluri, întîlnirile și con
vorbirile la nivel înalt au decurs în
tr-o atmosferă caldă, tovărășească, 
de stimă si înțelegere reciprocă — 
trăsături definitorii ale ansamblului 
raporturilor româno-chineze. Expre
sie a acestor relații frățești, convor
birile au prilejuit o informare re
ciprocă despre mersul construcției 
socialiste în România si China, des
pre succesele obținute in această 
operă, despre problemele si preocu
pările specifice. Firește, asa cum s-a 
arătat si cu prilejul vizitei, noua 
orinduire se construiește în condiții 
diferite de la o tară la alta, ceea ce 
face să nu existe modele si șabloane, 
forme sau metode de activitate ge- 
neral-obligatorii : pornind tocmai de 
la realitățile concrete, de la stadiul 
si particularitățile specifice, fiecărui 
partid îi revine sarcina de a asigura 
aplicarea legităților obiective ale so? 
cialismului la condițiile tării, aceas
ta fiind chezășia edificării cu succes 
a noii orînduiri.

Oglindind satisfacția reciprocă 
pentru bunele relații româno-chine
ze, convorbirile de la Beijing au 
apreciat creșterea și diversificarea 
pe care au cunoscut-o, de-a lungul 
anilor, legăturile economice, stabi- 
lindu-se acum ca, pe baza experien
ței acumulate, a noilor posibilități 
oferite de potențialul economic, ști
ințific și tehnic în continuă creștere 
al celor două țări,' să se acționeze 
pentru dezvoltarea în continuare, pe 
baze stabile, a colaborării reciproc 
avantajoase, în domeniul economiei, 
pentru extinderea cooperării și spe
cializării in producție în diferite 
ramuri de mare importanță ale in
dustriei, in energetică, agricultură, 
transporturi, ca și în alte domenii.

Potrivit hotărîrilor la nivel înalt, 
se va extinde, de asemenea, colabo
rarea științifică, convorbirile dintre 
tovarășa Elena Ceaușescu și repre
zentanții oamenilor de știință chi
nezi reliefînd hotărîrea de a se ac
ționa în vederea întăririi acestei co
laborări, pentru realizarea Optimă a 
obiectivelor înscrise în planurile și 
acordurile existente în acest dome
niu, conlucrarea pe linia cercetării" 
științifice afirmîndu-se ca o impor
tantă latură a relațiilor româno- 
chineze.

Schimbul de vederi asupra evolu-

kilometri cu o singură acționare". 
O dată cu omologarea, întreprin
derea a primit și primele comenzi 
de la diferiți beneficiari. (Nicolae 
Sandru).

FIENI : Produse noi, 
competitive

Colectivul Întreprinderii „Steaua 
electrică" din Fieni desfășoară ac
țiuni tehnice și organizatorice sus
ținute în vederea onorării in mod 
exemplar a sarcinilor la export. 
Aici au fost asimilate, peste plan, 
50 produse noi. cele mai multe 
dintre ele la solicitarea unor par
teneri de peste hotare. Totodată, 
au fost aplicate numeroase măsuri 
ce vizează creșterea calității și 
competitivității lămpilor electrice 
speciale, astfel că, la ora actuală, 
97,6 la sută din produsele între
prinderii sînt de nivel tehnic mon
dial. Pe această bază, sarcinile de 
export au fost îndeplinite în pro
porție de 112 la sută și s-au creat 
condiții ca planul anual la acest 
important indicator să fie realizat

AI. CAMPEANU

eu două luni mai ’ devreme. (Gheor
ghe Manea).

DOLJ : Rezultate 
ale modernizării producției

„Producție modernă, de calitate, 
in 'ritmul nevoilor economiei națio
nale" — iată cuvintul de ordine 
sub semnul căruia îsi desfășoară 
activitatea colectivele unităților in
dustriale din județul Dolj. în pe
rioada care a trecut din acest an 
au fost aplicate 712 măsuri ce au 
condus la creșterea producției-mar- 
fă cu 828 'milioane de lei. Acest 
spor de producție a fost obtinut în 
condițiile reducerii cheltuielilor 
materiale cu peste 120 milioane lei. 
Cele mai bune rezultate în acțiu
nea complexă de modernizare a 
producției si a tehnologiilor de fa
bricație au fost obținute de colec
tivele întreprinderilor „Electropu- 
tere", de utilai greu si de transpor
turi auto din Craiova, de transfor
matoare si motoare electrice din 
Filjași și de celule electrice din 
Băilesti. (Nicolae Băbălău).
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ministrul afacerilor externe, celelal
te persoane oficiale care-1 insoțesc pe 
Conducătorul partidului și statului 
nostru în vizita pe care o întreprinde 
In R.P.D. Coreeană.

(Urmare din pag. I) 

tre s-au stabilit relații diplomati
ce, România numărîndu-se printre 
primele state care au stabilit ase
menea legături cu Republica Popu
lară Democrată Coreeană.

De fiecare dată, vizitele re
ciproce la nivel înalt, întîlnirile și 
convorbirile purtate cu aceste pri
lejuri s-au înscris ca momente de 
cea mal mare importantă în cro
nica tradiționalelor relații ro- 
mâno-coreene. Sînt convins că și 
actuala vizită, înțelegerile la care 
vom ajunge vor deschide noi per
spective dezvoltării relațiilor noas
tre— pe tărîm economic, tehnico- 
științific, cultural și în alte dome
nii de interes comun —, vor în
tări și mai mult prietenia și co
laborarea româno-coreeană.

Stimați tovarăși,
Ați sărbătorit recent un eveniment 

de importanță istorică pentru desti
nele poporului coreean — împli
nirea a 40 de ani de la crearea Re
publicii Democrate Coreene. în 
aceste patru decenii, poporul co
reean prieten, luptînd și muncind 
cu eroism și înalt devotament, 
sub conducerea Partidului Muncii 
din Coreea, în frunte cu to
varășul Kim Ir Sen, eminent 
conducător al partidului și statului 
coreean, a reușit să-și refacă țara 
distrusă de război, să obțină reali
zări de seamă pe calea dezvol
tării sale socialiste. Vă felicităm 
călduros, dragi prieteni coreeni, 
pentru toate aceste istorice înfăp
tuiri și vă dorim, din toată inima, 
noi și tot mai mari realizări în 
îndeplinirea hotărîrilor celui de-al 
VI-Iea Congres al partidului și a 
obiectivelor celui de-al IlI-lea plan 
septenal, în asigurarea bunăstării 
și prosperității poporului coreean 
prieten.

în spiritul politicii sale consec
vente de solidaritate internațio
nală, Partidul Comunist Român, 
România socialistă și întregul 
nostru popor sprijină activ lupta 
dreaptă pe care o desfășurați pen
tru realizarea dezideratului legitim 
al poporului coreean — reunifi- 
carea pașnică și independentă a 
patriei, fără nici un amestec din 
afară. Sprijinim în modul cel mai 
ferm propunerile și inițiativele 
dumneavoastră, tovarășe Kim Ir 
Sen. îndreptate spre reducerea 
tensiunii în Peninsula Coreeană și 
începerea unui larg dialog între 
cele două părți ale Coreei, care să

Au luat parte tovarășii Li Gîn Mo, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.C., premierul Consiliului Ad
ministrativ, Pak Sen Cer, membru 

' al Biroului Politic al C.C. al P.M.C., 
vicepreședinte al R.P.D. Coreene, 
Kim long Nam, membru al Birou

Toastul tovarășului Nicolae Ceaușescu
deschidă calea spre unificarea țării 
și dezvoltarea liberă și indepen
dentă a națiunii coreene. Noi con
siderăm că politica de colaborare 
internațională nu trebuie să slă
bească în nici un fel solidaritatea 
față de cauza reunificării Coreei, 
ci. dimpotrivă, să ducă la întărirea 
și mai puternică a acestei solidari
tăți în lupta pentru realizarea cît 
mai curînd a idealului poporului 
coreean de a . trăi într-o patrie 
unită, independentă și prosperă.

Dragi tovarăși și prieteni,
în cei" 44 de ani de construcție 

socialistă, poporul român a obți
nut, sub conducerea Partidului Co
munist Român, realizări remar
cabile pe calea dezvoltării sale 
socialiste. Congresul al IX-lea al 
partidului a marcat un moment de 
cotitură în construcția socialismu
lui în țara noastră, a deschis o 
epocă de profunde înnoiri și trans
formări revoluționare în toate do
meniile de activitate, a promovat 
un spirit nou de luptă hotărîtă 
împotriva dogmatismului, a șa
bloanelor în construcția noii orîn- 
duiri. a înlăturat cu fermitate tot 
ceea ce nu mai corespundea reali
tăților românești, cerințelor obiec
tive ale actualei etape de dezvol
tare a tării. Am avut în vedere 
faptul că socialismul se realizează 
în condiții diferite de la o țară la 
alta, de la o etapă la alta, că, în 
această privință, nu pot exista mo
dele -și am aplicat creator legită
țile generale și principiile socialis
mului științific la realitățile și 
condițiile concrete din România, 
în acest sens, am acordat o aten
ție de prim ordin dezvoltării și 
modernizării forțelor de producție 
ale tării, pe baza celor mai noi cu
ceriri ale științei și tehnicii mo
derne. am asigurat și asigurăm în 
continuare întărirea proprietății 
socialiste — ca temelie trainică a 
creșterii bunăstării întregii na
țiuni. Totodată, am creat și dez
voltat un cuprinzător sistem de 
organisme ale democrației munci- 
torești-revoluționare. care asigură 
participarea nemijlocită a întregu
lui popor la conducerea societății, 
înfăptuirea în practică a princi
piului fundamental al construirii 
socialismului cu poporul și pentru 
popor. întărim continuu rolul 
partidului în organizarea și con
ducerea întregii opere de construc
ție socialistă din patria noastră.

în prezent, întregul nostru po
por, strins unit în jurul partidu

lui Politic al C.C. al P.M.C.. vice- 
premier al Consiliului Administra
tiv, ministrul afacerilor externe, 
Hong Săng Nam,. membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.C., vioe- 
premier al Consiliului Administrativ, 
alte persoane oficiale.

lui, desfășoară o largă activitate 
pentru realizarea obiectivelor sta
bilite de Congresul al XIII-lea și 
Conferința Națională ale partidu
lui privind dezvoltarea intensivă 
a întregii economii naționale, 
realizarea unei noi calități a mun
cii și vieții întregului popor, tre
cerea României într-un stadiu nou, 
superior, de dezvoltare — cel de 
țară socialistă mediu dezvoltată.

Punînd în centrul întregii noas
tre activități realizarea obiective
lor strategice ale dezvoltării Româ
niei pe calea socialismului, parti
cipăm, în același timp, activ, la 
viata internațională, la eforturile 
pentru afirmarea politicii de pace 
și colaborare internațională. Dez
voltăm larg relațiile cu țările so
cialiste. cu țările în curs de dez
voltare și nealiniate, cu țările ca
pitaliste dezvoltate, cu toate state
le lumii, fără deosebire de orîn- 
duire socială. La baza tuturor re
lațiilor noastre cu celelalte state 
am situat și situăm ferm principii
le deplinei egalități în drepturi, 
respectării independentei și suve
ranității naționale, neamestecului 
în treburile interne și avantajului 
reciproc, dreptul fiecărui popor de 
a-și organiza viata în mod liber, 
așa cum dorește. Viața a de
monstrat superioritatea acestor 
principii, faptul că numai pe baza 
lor se pot dezvolta relații normale 
între state, se poate evita încorda
rea și asigura pacea și colaborarea 
internațională.

Situația internațională continuă 
să fie deosebit de complexă și con
tradictorie. S-au făcut, desigur, o 
serie de pași în direcția dezarmă
rii. a soluționării pe cale pașnică 
a conflictelor. Cu toate acestea, nu 
s-a produs încă o schimbare hotă
rîtă în direcția dezarmării, a des
tinderii. colaborării și păcii. 
Sîntem. de fapt, la începutul unui 
drum spre o politică nouă, de 
pace și colaborare, care însă tre
buie consolidată prin lupta unită 
a popoarelor, a forțelor democrati
ce. progresiste din întreaga lume.

în aceste condiții, considerăm câ 
se impune o nouă gîndire și abor
dare a problemelor vieții interna
ționale. o nouă ordine politică 
mondială, care să pornească de la 
necesitatea de a se face totul pen
tru înlăturarea pericolului unui 
nou război mondial — care s-ar 
transforma, inevitabil, intr-o ca
tastrofă nucleară ce ar duce la dis
trugerea vieții pe planeta noastră 
—. pentru trecerea hotărîtă la 
dezarmare, in primul rînd la dezar

t în timpul recepției, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu șl tovarășul Kim 
Ir Sen au rostit toasturi, care au fost 
u'rmărite cu deosebit- interes, fiind 
subliniate, în repetate rinduri, cu vii 
aplauze de cei prezenți.

marea nucleară, pentru redu
cerea substanțială a armamente
lor convenționale, a efectivelor și 
cheltuielilor militare, pentru eli
minarea armelor chimice și, a al
tor arme de distrugere în masă. 
Mai mult ca oricînd, popoarele, 
forțele progresiste, realiste de pre
tutindeni trebuie să-și unească 
eforturile și să conlucreze tot mai 
strîns pentru a se pune capăt cu 
desăvîrșire polițicii de înarmări 
și pentru a se promova ferm o 
politică de pace, colaborare și în
țelegere între toate națiunile 
lumii.

Acordăm o mare atenție proble
melor de pe continentul european. 
Acționăm pentru "încheierea cu 
succes a conferinței de La yiena, 
pentru realizarea unei Europe uni
te — a păcii, înțelegerii și co
laborării. Milităm susținut pentru 
transformarea Balcanilor într-o 
zonă a păcii, colaborării și bunei 
vecinătăți, fără arme nucleare și 
chimice, fără baze militare străine.

Considerăm că trebuie să se ac
ționeze în modul cel mai hotărît 
pentru eliminarea forței și ame
nințării cu forța în relațiile in
ternaționale, pentru asigurarea 
dreptului tuturor popoarelor de a 
se dezvolta libere și suverane, fără 
nici un amestec din afară ! în 
acest spirit, țara noastră se pro
nunță și militează ferm pentru 
soluționarea tuturor problemelor 
din Orientul Mijlociu, Africa, 
America Centrală, Indochina nu
mai și numai pe cale politică, prin 
tratative.

Este necesar să se acționeze mai 
hotărît pentru a se ajunge cît mai 
curînd la o conferință internațio
nală, sub egida O.N.U., în vederea 
soluționării globale a conflictului 
din Orientul Mijlociu și instaură
rii unei păci trainice și juste în 
această regiune.

în același timp, considerăm că 
trebuie să se intensifice eforturile 
în direcția lichidării subdezvoltă
rii — inclusiv a datoriilor externe’ 
foarte mari ale țărilor în curs de 
dezvoltare '— pentru organizarea, 
în acest scop, a unei conferințe 
internaționale, în cadrul O.N.U., 
la care să participe atît țările în 
curs de dezvoltare, cît și țările 
dezvoltate. Trebuie să se facă totul 
pentru instaurarea unei noi ordini 
economice mondiale, bazate pe re
lații de egalitate și echitate între 
state, care să asigure progresul 
mai rapid al tuturor țărilor și, în

ELENA CEAUSESCU
La recepție, desfășurată într-o at

mosferă de caldă prietenie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Kim 
Ir Sen, tovarășa Elena Ceaușescu și 
tovarășa Kim Săng E s-au întreținut 
cu • multă cordialitate.

primul rînd. al țărilor rămase în 
urmă.

Deși problemele lumii de azi 
continuă să fie grave și complexe, 
noi avem convingerea că, acțio- 
nînd unite, popoarele, forțele de
mocratice și progresiste de pretu
tindeni pot determina o politică 
nouă în viața internațională, de 
dezarmare, independență, colabo
rare și pace.

Un rol tot mai important în a- 
ceastă privință trebuie să-1 aibă 
întărirea conlucrării și solidarității 
dintre partidele comuniste și mun
citorești, dintre forțele revoluțio
nare, progresiste din întreaga 
lume.

îmi este deosebit de plăcut să 
remarc, cu satisfacție, că asupra 
problemelor fundamentale ale lu
mii contemporane partidele și ță
rile noastre au poziții identice sau 
foarte apropiate — și aceasta con
stituie o bună bază pentru dezvol
tarea și mai puternică a colaboră
rii noastre în viitor.

România este hotărîtă să întă
rească continuu colaborarea și so
lidaritatea cu Republica Populară 
Democrată Coreeană, să-și aducă, 
împreună cu celelalte țări socialis
te. cu toate forțele iubitoare de 
pace și progres, o contribuție ac
tivă la politica de dezarmare, de 
independență și pace, la făurirea 
unei lumi mai bune și mai drepte 
pe planeta noastră.

Avînd convingerea că vizita și 
convorbirile noastre vor da un nou 
și puternic imbold dezvoltării, pe 
multiple planuri, a relațiilor ro- 
mâno-cOreene, doresc să toastez

— pentru prietenia, colaborarea 
și solidaritatea dintre partidele, 
țările și popoarele noastre,

— pentru progresul și înflo
rirea Republicii Populare Demo
crate Coreene, sub conducerea 
Partidului Muncii din Coreea,

— pentru fericirea și prosperi
tatea poporului prieten coreean, 
pentru înfăptuirea aspirației sale 
naționale de unificare pașnică și 
independentă a patriei,

— pentru întărirea colaborării 
țărilor socialiste și a partidelor 
comuniste și muncitorești, a for
țelor revoluționare, progresiste din 
întreaga lume,

— pentru pace și colaborare In
ternațională,

— în sănătatea și pentru viață 
îndelungată stimatului tovarăș 
Kim Ir Sen, în sănătatea tovarășei 
Kim Săng E,

— în sănătatea dumneavoastră, 
a tuturor ! (Vii aplauze).

Entuziastă primire la Phenian
(Urmare din pag. I)
aflau portretele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu si Kim Ir Sen, 
încadrate de drapelele de stat ale 
Republicii Socialiste România si Re
publicii Populare Democrate Coreene. 
Pe mari pancarte erau înscrise. în 
limbile română si coreeană, urările: 
„Bun venit tovarășului 
Nicolae Ceausescu, iubitul si stimatul 
conducător al poporului român 
„Bun venit înaltei solii de prietenie 
a poporului român !", „Trăiască 
prietenia si solidaritatea frățească, 
de nezdruncinat, dintre poporul co
reean si poporul român !“.

...Ora 12 — ora locală. Momentul 
aterizării aeronavei prezidențiale ro
mânești este marcat prin entuziaste 
manifestări de bucurie de către mul
țimea prezentă la ceremonia sosirii.

La scara avionului. tovarășul 
Nicolae Ceausescu și tovarășa Elena 
Ceausescu au fbst întîmpinati de 
tovarășul Kim Ir Sen și tovarășa 
Kim Săng E. care le-a adresat un 
călduros bun venit pe pămîntul 
R.P.D. Coreene. Cei doi conducători 
de partid si de stat si-au strîns 
îndelung mîinile. s-au îmbrățișat cu 
prietenie. La rîndul lor. tovarășa 
Elena Ceaușescu si tovarășa Kim 
Săng E s-au salutat cu multă 
cordialitate.

Erau prezenți tovarășii Ion Dincă, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim vioe- 
prim-ministru al guvernului. .loan 
Totu. membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul afacerilor externe, 
celelalte persoane oficiale române 
care-1 insoțesc pe conducătorul parti
dului și statului român.

Garda militară, aliniată pe pista 
aeroportului, a prezentat onorul. S-au 
intonat imnurile de stat ale Repu
blicii Socialiste România si R.P.D. 
Coreene. în timp ce. în semn de 
salut, au fost trase 21 de salve de 
artilerie.

Tovarășul Nicolae Ceaușesdu si 
tovarășul Kim Ir Sen, tovarășa Elena 
Ceaușescu si tovarășa Kim Săng E 
au trecut apoi în revistă garda de 
onoare.

înaltilor oaspeți români le-au fost 
oferite frumoase buchete de flori de 
către un grup de pionieri coreeni.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu si 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost 
salutați cu deosebită stimă de to
varășii Li Gin Mo. membru al Bi
roului Politic al C.C. al Partidului 
Muncii. din Coreea, premierul Con
siliului Administrativ. Pak Sen Cer, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al Partidului Muncii din Coreea, vice
președinte al R.P.D. Coreene, Kim 
long Nam. membru al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, vlcepremier al Consiliu
lui Administrativ, ministrul afaceri
lor'externe, Hong Săng Nam, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, vice- 
premier al Consiliului Administra
tiv, președintele Comitetului de Stat 
al Planificării, de alte persoane ofi
ciale.

Pe aeroport se aflau, de asemenea, 
Nicolae Girbă. ambasadorul Româ
niei la Phenian, și Zo Iăng Guk, 
ambasadorul R'P.D. Coreene Ia 
București.

Miile de oameni prezgnți la cere
monia primirii, purtind portretele, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu șl to
varășului Kim Ir Sen. au aclamat 
cu entuziasm, au scandat cu însufle
țire urări de întărire a prieteniei și 
colaborării româno-coreene. Ei și-au, , 
manifestat cu multa căldură bucuria 
de a-i primi din nou ca oaspeți dragi 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu și..., 
tovarășa Elena Ceaușescu. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena , 
Ceaușescu au răspuns cu prietenie, 
stringind mîinile întinse din mulți
mea venită să-i întîmpine la aero- . 
port., .

în aplauzele și aclamațiile celor 
prezenți, tovarășul Nicolae Ceaușescu, " 
tovarășul Kim Ir Sen. tovarășa Elena 
Ceaușescu și tovarășa Kim Săng E 
au luat loc în mașini escortate de ; 
motocicliști și s-au îndreptat spre 
Phenian.

Capitala R.P.D. Coreene. îmbrăcată 
în strai sărbătoresc, a trăit atmosfe
ra emoționantă a- momentelor politice 
de însemnătate deosebită. Bulevarde
le largi erau fțancate de sute 
de mii de locuitori, care au intîm- 
pinat cu bucurie pe înalții soli ai 
poporului român. Ei purtau portrete 
ale tovarășului Nicolae Ceatișescu și 
tovarășului Kim Ir Sen. drapelele 
celor două țări, fluturau eșarfe 
multicolore. Numeroase fanfare, for
mații de gimnastică, ansambluri de 
cîntece și dansuri au făcut ca sosirea 
oaspeților români in capitala Repu
blicii Populare Democrate Coreene să 
dobîndească atributele unei autentice 
sărbători a solidarității revoluționare 
și prieteniei româno-coreene. Cei 
prezenți au aplaudat și ovaționat cu 
entuziasm, au scandat numele celor 
doi conducători de partid și de stat, 
exprimindu-și hotărirea de a întări 
necontenit prietenia și colaborarea 
româno-coreeană.

Coloana oficială ’de mașini -s-a 
oprit în mai multe puncte ale ora
șului. unde oaspeților români li s-au 
făcut călduroase manifestări de sti
mă și prietenie.

In marea piață Kim Ir Sen. o mare 
de flamuri tricolore și de flori, mii 
de dansatori. în costume populare 
românești și coreene, simbolizînd 
bunele raporturi existente între cele 
două partide, țări și popoare, priete
nia ce-i leagă pe conducătorii lor, * 
au înconjurat cu sentimente de înaltă 
stimă si profund respect, cu cea . 
mai caldă prietenie pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu.

Tnaltii soli al poporului român au 
răspuns cu prietenie manifestărilor 
de stimă și considerație făcute de " 
locuitorii Phenianului.

La reședința rezervată distinșilor v 
oaspeți, tovarășul Nicolae , Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu s-au în- 
tretinut într-o atmosferă cordială cu 
tovarășul Kim Ir ■ Sen și tovarășa ! 
Kim Săng E. •••«• ■

Get doi coriducători de partid și de 
stat si-au manifestat satisfacția pen
tru această nouă întîlnire. pentru 
posibilitatea de a continua dialogul 
româno-coreean lă nivel înalt si 
Si-au exprimat convingerea că acesta 
va constitui o nouă contribuție de , 
seamă, la dezvoltarea colaborării din
tre România și R.P.D. Coreeană, la. 
întărirea conlucrării lor pe arena 
mondială. în interesul reciproc, al 
cauzei generale a socialismului și 
păcii în lume.

(Urmare din pag. I) 

pe drumul drept al socialismului.
După eliberare, harnicul și glo

riosul popor român a înfăptuit cu 
succes sarcinile numeroaselor eta
pe ale revoluției, mai ales după 
cel de-al IX-lea Congres al Parti
dului Comunist Român, a înfăp
tuit profunde transformări revolu
ționare în toate compartimentele 
vieții sociale, transformînd țara, 
odinioară o țară agrară înapoiată, 
într-un stat socialist industrial- 
agrar, cu o puternică industrie și 
o agricultură dezvoltată.

Astăzi, ca urmare a întăririi ne
contenite a unității partidului și a 
rolului său conducător, a dezvol
tării ' armonioase a industriei și 
agriculturii socialiste. România în
registrează succese mărețe în edi
ficarea societății socialiste multila
teral dezvoltate.

Acordăm o înaltă apreciere tu
turor realizărilor. obținute în 
România ca rezultat al conduce-' 
rii și activității dinamice ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
eminent conducător al poporului 
român, și urăm din inimă poporu
lui frate român să obțină succese 
tot mai mari în lupta sa viitoare 
pe drumul înaintării spre socialism 
și comunism.

în condițiile dificile de scindare a 
țării noastre și ale confruntării 
directe cu imperialismul, poporul 
nostru și-a croit un drum victorios 
spre socialism. Astăzi, urmind ca
lea suverană indicată de partidul . 
nostru și înălțînd stindardul celor 
trei revoluții — ideologică, tehnică 
și culturală — poporul nostru 
înaintează victorios in marșul 
marii construcții a desăvirșirii 
operei socialismului și comunis
mului.

Realizările strălucite obținute de 
poporul coreean și poporul român 
în edificarea socialistă demonstrea
ză în mod elocvent superioritatea 
și forța vitală ale socialismului.

Coreea și România acționează 
îri comun și în lupta împotriva 
imperialismului, pentru salvgar
darea păcii.

România se pronunță pentru 
desființarea armelor 
stăvilirea militarizării 
lui, lichidarea armelor 
reducerea considerabilă 
clasice și depune eforturi active 
pentru transformarea Balcanilor 
într-o zonă a păcii și bunei veci
nătăți, lipsită de arme nucleare și 
chimice, fără baze militare străine.

Astăzi, realizarea destinderii si 
înlăturarea pericolului de război

nucleare, 
Cosmosu- 

chimice și 
a armelor

Toastul tovarășului Kim Ir Sen

pacea în

răspun- 
națiunii

în Peninsula Coreeană, soluțio
narea pe cale pașnică a problemei 
reunificării Coreei constituie o 
problemă deosebit de importantă 
care se leagă direct de 
Asia și în lume.

Pornind de la marea 
dere asumată în fața 
noastre și de la înalta responsabi
litate față de cauza păcii în lume, 
noi am prezentat numeroase pro
puneri rezonabile cu privire la a- 
tenuarea stării de încordare din 
Peninsula Coreeană și la reali
zarea reunificării independente 
și pașnice a țării, depunînd efor
turi sincere pentru transpunerea 
acestora în viață.

Pentru a atenua starea de în
cordare din Peninsula Coreeană și 
a garanta pacea este necesar să se 
încheie un acord de pace între noi 
și S.U.A.. să se adopte declarația 
de neagresiune între Nordul și 
Sudul Coreei și să fie retrase tru
pele americane și armele nucleare 
din Coreea de Sud, Peninsula Co
reeană transformîndu-se într-o 
zonă a păcii, lipsită de arme nu
cleare.

în lupta pentru asigurarea păcii 
și reunificării pașnice a Coreei 
este important să fie stăvilite ac
țiunile S.U.A. și ale autorităților 
sud-coreene de creare a „două 
Coree" prin realizarea așa-ziselor 
„recunoașteri încrucișate", „con
tacte încrucișate" și „aderare la 
O.N.U.", precum și de permanen
tizare a scindării țării 
Dacă va fi consacrată 
Coreei prin crearea 
Coree". aceasta va avea 
țe care, în loc să asigure o pace 
trainică in Peninsula Coreeană, 
vor duce la exacerbarea focarului 
de război și încordarea situației.

România acordă constant spri
jinul și solidaritatea sa activă 
cauzei drepte a poporului nostru 
pentru reducerea tensiunii în 
Peninsula Coreeană, pentru solu
ționarea pașnică a problemei uni
ficării Coreei.

Exprim recunoștință tovarășului 
președinte, partidului și guvernu
lui român, poporului român pen
tru acest sprijin.

Numai strîns unite și întărin- 
du-și relațiile de solidaritate inter
națională, țările socialiste pot ob
ține victoria finală în înfăptuirea 
cauzei comune, dedicată păcii, so
cialismului și comunismului, îm
potriva imperialismului și războ
iului.

Deși, în ultimul timp, se înre
gistrează tendințe de destindere 
treptată în relațiile internaționa

noastre, 
scindarea 
a „două 
consecin-

le, ca urmare a eforturilor comune 
ale țărilor socialiste și ale forțelor 
iubitoare de pace din'lume, din 
cauza neîncetatelor acțiuni agre
sive și de jaf ale imperialiștilor, 
situația internațională generală 
rămîne, în continuare, încordată 
și complexă. Este cu totul inadmi
sibil faptul că imperialismul con
temporan, care a renăscut cu o 
forță reunită, atacă socialismul și 
acționează în mod perfid pentru 
distrugerea țărilor socialiste una 
cîte una, subminînd și învrăj
bind aceste țări, intensificînd, pe 
de altă parte, exploatarea și jaful 
neocolonialist asupra țărilor în 
curs de dezvoltare, accentuînd ten
dințele de adîncire a „prăpastiei 
dintre bogați și săraci" la scară 
mondială.

Situația creată cere ca țările so
cialiste. citadelă a păcii și progre
sului. prin forțe unite, să facă față 
ofensivei imperialiștilor și să de
pună eforturi comune pentru apă
rarea sistemului mondial socialist, 
pentru salvgardarea păcii și secu
rității omenirii.

Bazîndu-se ferm pe principiile 
solidarității internațional^, ale su
veranității și conlucrării tovără
șești, Coreea și România militează 
consecvent pentru întărirea unită
ții și coeziunii țărilor socialiste și 
ale mișcării comuniste internațio
nale. pentru apărarea păcii și se
curității in lume, depun eforturi 
active pentru eradicarea vechii 

• ordini economice internaționale, 
care nu este altceva decît .o pîr- 
ghie a exploatării și jafului împo
triva țărilor în curs de dezvoltare, 
pentru instituirea unei noi ordini 
economice internaționale echita
bile.

Poporul coreean, strîns unit cu 
poporul frate român, cu popoarele 
celorlalte țări socialiste, ale țărilor 
nealiniate, ca și cu toate forțele 
iubitoare de pace din lume, va des
fășura și în viitor o luptă energi
că pentru edificarea unei lumi noi, 
suverane și pașnice, fără imperia
lism și războaie.

Stimate tovarășe președinte,
Schimbul de vizite și contacte 

între conducătorii partidelor și ță
rilor frățești are o importanță deo
sebită în consolidarea unității de 
acțiune a țărilor socialiste, pentru 
a facă față situației actuale în con
tinuă modificare.

Sîntem convinși că actuala dum
neavoastră vizită în țara noastră 

va constitui un nou moment de 
referință pentru prietenia și soli
daritatea dintre cele două partide, 
țări și popoare ale noastre, con
tribuind la întărirea unității și 

■coeziunii țărilor socialiste Și a miș
cării comuniste internaționale.

Folosesc acest moment cu 
profunde semnificații, cînd împăr
tășim bucuria acestei întîlniri cu 
stimatul tovarăș președinte, prie
ten drag și vechi tovarăș de luptă, 
și propun să ridicăm paharul

— pentru prietenia și solidari
tatea frățească de nezdruncinat 
dintre poporul coreean și poporul 
român,

— pentru întărirea și dezvol
tarea Partidului Comunist Român, 
prosperitatea și Înflorirea Repu
blicii Socialiste România.

— pentru unitatea și coeziunea 
țărilor socialiste și a mișcării co- • 
muniste. internaționale,

— pentru pace trainică în lume,
— pentru sănătatea și viață 

îndelungată stimatului tovarăș 
Nicolae Ceaușescu și pentru sănă
tatea tovarășei Elena Ceaușescu,

— pentru sănătatea, tuturor oas
peților români,

— pentru sănătatea tuturor to
varășilor și prietenilor 
aici ! (Vii aplauze).

prezenți

Depunerea unei coroane
Marți după-amiază. tovarășul 

Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. și tovarășa Elena Ceaușescu au 
depus o coroană de flori la Mauso
leul martirilor revoluționari, situat 
pe colina Desăngson, din apropierea 
Phenianului.

De la reședință și plnă la mauso
leu. tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost 
însoțiți de tovarășul Hong Săng Nam, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.C., vicepremier al Consiliului 
Administrativ, de tovarășa Kim Bok 
Sin. membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.C., vicepre- 

m * a

mier al Consiliului Administrativ, 
de alte persoane oficiale coreene.

La sosire, înalții oaspeți români au 
fost întîmpinați de tovarășul Pak 
Sen Cer. membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.C.,' vicepreședinte al 
R.P.D. Coreene.

Garda militară aliniată pe platoul 
din fața mausoleului a prezentat 
onorul.

Au fost intonate imnurile de'stat 
ale Republicii Socialiste România și 
Republicii Populare Democrate Co
reene.

După depunerea coroanei de flori, 
s-a păstrat un moment de recule
gere in memoria eroilor care s-au 
jertfit pentru apărarea patriei 
victoria revoluției coreene.
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h spiritul sarcinilor subliniate la ședmța Comitetului Politic Executiv a/ C.C. al P.CJl.

ASIGURAREA ENERGIEI ÎNCEPE CU MUNCA
TOT MAI SPORNICA A MINERILOR

Asigurarea și economisirea energiei capătă în perioada actuală un 
caracter de prioritate, necesitind o amplă participare, o mobilizare exem
plară a tuturor, o contribuție conștientă a fiecărui om al muncii, a fiecă
rui cetățean. Prin prisma exigențelor formulate la ședința din 11 oc
tombrie a.c. a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., o cerință 
de prim ordin este ca toate termocentralele să funcționeze la întreaga

capacitate, asigurind economiei naționale energia electrică necesară des
fășurării unei activități ritmice și continue in toate domeniile. în acest 
scop, unitățile miniere trebuie să livreze centralelor electrice întreaga, 
cantitate de cărbune prevăzută și de calitate corespunzătoare. Cum se în
făptuiește această sarcină de maximă importanță ?

Producții mai mari de cărbune de bună calitate

RECOLTAREA
eu toate forțele, cu toate mijloacele!

în aceste zile de toamnă, oamenii muncii din agri
cultură au de efectuat un mare volum de lucrări la 
stringereă, transportul și depozitarea recoltei. Luni 
seara, potrivit datelor furnizate de Minjsterul. Agri
culturii, mai erau -de cules porumbul de pe 580 000 hec
tare reprezentind 31 la sută din suprafața cultivată, 
sfecla de zahăr — de pe 87 900 de hectare, 36 la 
sută din terenurile ocupate cu această plantă tehnică 
ce se recoltează pe baza graficelor Întocmite cu fabri
cile prelucrătoare, iar soia jnai.era 
de pe 37 000 hectare.

de recoltat doar

Intensificînd recoltarea, conducerile unităților agri
cole, cu sprijinul consiliilor populare și al organiza
țiilor de partid, au datoria să se ocupe cu cea mai 
mare răspundere de transportul produselor din câmp 
la bazele de recepție, la alte locuri de depozitare 
sau la fabricile de zahăr și la cele de prelucrare a 
legumelor și fructelor. Or, în unele județe s-au creat 
decalaje intre cantitățile recoltate și cele transportate, 
îndeosebi la porumb. Care sînt cauzele și ce trebuie 
să se întreprindă pentru urgentarea transportului 
roadelor acestei toamne 1

»

Noile măsuri adoptate de Comite
tul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. cu privire la asigurarea și fo
losirea rațională a energiei electri
ce, termice și a gazelor naturale pe 
perioada de iarnă au fost primite cu 
satisfacție si de către minerii din 
bazinul carbonifer al Văii Trotușu- 
lui. „Programul stabilit constituie 
incă o dovadă a grijii permanente a 
conducerii partidului nostru, perso
nal a secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu. pentru 
Îmbunătățirea continuă a condițiilor 
noastre de muncă și viață — ne-a 
spus maistrul Ion Chițu. Datoria 
noastră, a minerilor, este să răspun
dem prin fapte de muncă acestei 
griji, scoțind la suprafață cantități 
tot mai mari de cărbune de bună 
calitate, pe care să le livrăm cen
tralelor electrice. Și sintem hotăriți 
să ne indeplinim atit planul, cit și 
angajamentele asumate in întrecerea 
socialistă pe acest an”.

Afirmațiile maistrului Chițu, cu care 
em stat de vorbă la gura minei, au aco
perire în fapte. De la începutul anu
lui si pînă în prezent planul de pro
ducție la ÎNTREPRINDEREA MI
NIERĂ COMĂNEȘTI a fost reali: 
zat și depășit lună de lună. Numai 
minerii din sectorul 
Leorda. Vernești și 
scos din adincuri și 
plan o cantitate de 
tone cărbune brun, cu o putere ca
lorifică superioară. Calculele esti
mative arată că pînă la finele anu
lui minerii din Comănești vor obține 
o producție de cărbune mai mare 
cu circa 15 000 de tone față de cea 
realizată în anul trecut.

O dată cu exploatarea 
, tități sporite de minereu, 
toți oamenii muncii din 
pierd din vedere nici perspectiva. 
Descoperirea și pregătirea unor noi 
rezerve de zăcămint. care să asigura 
Îndeplinirea exemplară a sarcinilor 
de plan pe ultimul trimestru al a- 
cestui an si în 1989, constituie o pre
ocupare de prim ordin a întregului 
colectiv. în acest scop, se desfășoară 
o amplă activitate de cercetare geo
logică si minieră. ..Straturile de căr
bune din zona noastră fiind subțiri, 
ne obligă la o muncă de cercetare 
mult mai intensă și minuțioasă decit 
în alte zone ale țării — ne spune 
Ion Cristolovean. inginer-șef al în
treprinderii. Efectuăm anual cerce
tări geologice si miniere pe lungimi 
de cite 2 000—2 500 metri". Ca ur
mare a acestor cercetări, cel mai 
nou zăcămint descoperit prin foraj 
este cel din chiuveta Sălătruc, care 
dispune de o rezervă mare de căr-

bune. Formațiile de lucru conduse 
de maistrul principal Simion Lup- 
chian au încheiat zilele acestea cu. 
mult mai devreme față de prevede
rile graficelor săparea unui puț de 
cercetare pe două straturi de căr
bune de la baza căruia pornește ga
leria magistrală de transport pină la 
termocentrala din Comănești. Prin 
execuția acestor lucrări se asigură 
sporirea producției de cărbune in 
sectorul de exploatare Lapoș-Sud. 
Aici, formațiile conduse de inginerii 
Viorel Mălăut si 
montează noi utilaje de extracție și 
sapă un nou puț de mare adîncime 
pentru a uni galeria magistrală din 
chiuveta Lapoș cu cea din Asău. 
Lucrări menite să promoveze noi 
zăcăminte de cărbune se fac și in 
sectoarele de exploatare Rafira, Lu
mina, Leorda și Vernești.

Inginerul Nicolae Bejan, directo
rul intreprinderii, ne-a spus că pen-

Miron Mafiei

tru a asigura o continuitate în ex
ploatare și a spori producția de căr
bune in subteran se execută impor
tante lucrări de investiții. La Ver- 
nești, de exemplu, s-a incheiat de 
curind săparea puțului I—303, adine 
de 500 de metri, care asigură deschi
derea zăcămintului din alte două 
straturi de cărbune și modernizarea 
transportului. Lucrarea, de o mare 
precizie și importantă pentru între
prindere, a fost executată de forma
țiile conduse de inginerul Ștefan 
Radu, folosind o mașină de extracție 
fabricată pentru prima dată in țară 
la întreprinderea de utilaj minier 
din Satu Mare.

Totuși, unele lucrări geologice si 
de,investiții menite să asigure reali
zarea producției prevăzute pentru 
anul viitor sînt rămase in urmă față 
de grafice. Astfel, la lucrările mi
niere. planul la zi nu este realizat cu

circa 400 de metri. Ce se întreprinde 
pentru recuperarea restantelor ? In- 
ginerul-șef al întreprinderii ne-a 
precizat că în .ultima vreme a sporit 
numărul formațiilor de muncitori la 
lucrările de pregătire. Totodată, au 
fost introduse in subteran noi mij
loace mecanice. Mai greu de recu
perat sint răminerile in urmă la lu
crările de construcție de la silozul de 
cărbune de la mina Leorda si de la 
instalația de haldare de la mina Ver- 
nesti. unde nu există încă nici 
cumentația tehnică de montai a 
laielor. Finalizarea la vreme a 
turor acestor obiective este cu 
mai imperioasă cu cit sarcinile de 
plan pe ultimul trimestru al acestui 
an, ca și cele pentru 1989 sînt destul 
de mari.

do- 
uti- 
tu- 
atit

Gheorqhe BALTA 
corespondentul „Scînteii

Indici superiori în folosirea utilajelor
de exploatare 

, Lapoș-Sud au 
expediat peste 
aproape 8 000

unor can- 
speeialiștii, 
unitate nu

Unul din marile bazine carbonifere 
este și cel de la Motru, unde se 
realizează aproape 30 la sută din 
producția de cărbune energetic a 
țării. Combinatul minier Motru are 
in componența sa inlreprinderi care 
își desfășoară activitatea atît in sub
teran. cit si la suprafață, in cariere. 
Fină la data de 15 octombrie a.c. 
s-a realizat o producție de cărbune 
echivalentă cu cea obținută in în
treg anul 1987.

Iată cîteva constatări făcute la 
ÎNTREPRINDEREA MINIERA LU- 
POAIA. Trebuie tăcută mențiunea că 
în această Întreprindere lignitul se 
exploatează cu ajutorul unor ex
cavatoare de mare capacitate. De 
modul cum funcționează aceste 

. utilaie si instalațiile auxiliare de
pinde in bună măsură cantitatea de 
cărbune obținută. Randamentul de 
exploatare a excavatoarelor este ex
primat sintetic de doi indicatori, si 
anume indicele intensiv — care ara
tă producția medie orară de cărbune, 
in metri cubi pe oră, și indicele ex
tensiv— care precizează timpul efec
tiv de lucru realizat, in procente. 
Comparind rezultatele din 1987 cu 
cele obținute in acest an se constată 
o îmbunătățire radicală a celor doi 
indicatori, dar mai ales o creștere 
substanțială ,a producției de lignit, 

comparativ cu 
precizează inginerul

al 
simțitor 

de funcționare si 
orară a excava- 
rezultat este e- 

aplicării unor .mul-

— într-adevăr, 
anul trecut.

Citeva incertitudini
la „numărătoarea inversă”

In imediata vecinătate a municipiu
lui Craiova se află in construcție unul 
din marile obiective energetice ale 
tării: al doilea grup dc 150/120 MW. din 
cadrul UZINEI ’ - - -
TERMOFICARE 
o investiție de 
despre care am 
nostru din 12 aprilie 1988. Revenim 
acum pe acest șantier întrucit teț- 
menul de punere în funcțiune a ex
pirat în luna iunie 1988,. iar stadiul 
la zi al lucrărilor, îndeosebi al ce
lor de montaj, nu este de natură 
să garanteze nici pe departe că la 
data replanificată — decembrie a.c.
— grupul nr. 2 va produce energia 
electrică și termică atît de necesară 
bunei funcționări a activității eco- 
nomico-sociale în sezonul, rece.

Un prim aspect demn de reținut: 
pe baza experienței ciștigate in anii 
trecuți, la execuția primului grup 
energetic de 150 MW. cons
tructorii — brigada Craiova din 
cadrul trustului „Energoconstruc- 
tta" București — Si montorii
— brigada Craiova din cadrul
trustului „Energomontaj" Bucu
rești — printr-o conlucrare strinsă 
cu beneficiarul au reușit să realizeze 
în perioade mai scurte de timp o 
serie de lucrări, înregistrind totoda
tă importante economii de mate
riale, combustibili și energie. Cu de
plin temei se poate aprecia că acti
vitatea pe șantier a fost și este ast
fel organizată incit să se înregis
treze ritmuri înalțe de lucru, în con
diții de eficiență superioară. Astfel; 
a sporit considerabil gradul de 
preasamblare la sol a conductelor 
de aer, apă și abur, a celor pentru 
gaze de ardere, a sistemului dc 
presiune și altele. De asemenea, 
s-au organizat 
pentru fiecare 
mari, ceea ce 
productivității 
de execuție.

Cum se acționează 
șantier ? Avind în vedere importan
ța acestui obiectiv energetic și ter
menul strîns, replanificat de punere 
în funcțiune, comandamentul jude
țean pentru coordonarea lucrărilor 
de investiții a luat măsuri pentru 

' sporirea forței de muncă la mon
taj, organizarea lucrului în două 
schimburi și întărirea asistenței teh
nice pe șantier. Printre altele, echi
pe de montori de la antreprizele 
din Vîlcea, Timișoara și București 
(circa 170 de montori) au venit să 
dea o mînă de ajutor pe șantierul 
noii termocentrale din Craiova. Tot
odată, beneficiarul a organizat două 
echipe de muncitori care lucrează 
'cot la cot cu montorii, exeeptind 
probe hidraulice la toate furniturile 
de armături înainte de a fi puse în 
operă. Altfel spus, pe șantier forța 
de muncă pentru montajul utilaje
lor — acțiune care constituie acum 
urgența urgențelor — este bine .or
ganizată și coordonată. Cu toate a- 
cestea, așa cum am constatat, aces
te forțe nu lucrează în flux și nu 
simt folosite mereu la întreaga ca-

ELECTRICE DE 
CRAIOVA II. Este 
mare importanță, 
mai scris în ziarul

formații specializate 
categorie 
a dus 
muncii

la 
și

în

de lucrări 
creșterea 

a calității

prezent pe

pacitate. Cauza ? Fie lipsa unor 
utilaje și agregate energetice, fie 
.faptul că-acestea nu au fost livrate 
in ordinea montajului.

„Cea mai grea si urgentă pro
blemă o constituie pentru noi 
montajul conductelor de inaltă 
presiune si temperatură, activitate 
pe care am inceput-o. dar... repede 
am oprit-o. ne spune inginerul Ale- 
xiu Matic. sef de brigadă. întreprin
derea „Vulcan" din Capitală. de 
pildă, a livrat pe șantier numai a- 
numite Părți din circuite si ca ur
mare s-a executat un nUmâr res- 
trins de suduri, fiind nevoiti să aș
teptăm sosirea pe șantier a celorlalte 
circuite si piese fasonate, ceea ce 
ne-ar putea permite organizarea 
montajului neîntrerupt 24 de ore 
din 24".

Discutînd aceste aspecte, care con
stituie condiția sine qua non a pu
nerii în funcțiune a grupului nr. 2 
de 150 MW. cu inginerul Marin Pi- 
culescu. directorul adjunct al între
prinderii electrocentrale Craiova, 
coordonatorul sectorului de investi
ții. interlocutorul ne-a făcut citeva 
precizări în legătură cu unitățile 
furnizoare restanțiere. Astfel, îi 
treprinderea „Vulcan" din Capitală 
mai are de livrat peste 96 tone cir
cuite de inaltă presiune si tempera
tură. care condiționează efectuarea 
a 399 suduri. Lucrurile se repetă și 
in cazul întreprinderii de mașini grele 
București, care trebuie să asigure 
echipamentele pentru turbina tip 
FIL 150/120 MW. a cărei durată de 
montaj este de 11—14 luni. A- 
celasi furnizor mai este dator 
șantierului craiovean cu 143 tone 
anexe sala mașinilor (electropompe 
de alimentare, 
inaltă presiune 
tație).

Comentariile 
folqs ar fi insă 
a forurilor coordonatoare atît pen
tru grăbirea livrărilor de utilaie, 
cit si pentru solutionarea unei alte 
probleme la fel de serioase si pre
sante : cea legată de pregătirea for
ței de muncă pentru noul obiectiv 
energetic, „Deși termenul punerii 
în funcțiune a expirat în iunie a.c., ' 
la această dată nu avem angajați 
sau la pregătire nici unul din cei 
220 energeticieni necesari pentru ex
ploatarea si întreținerea obiectivului, 
rie-a precizat Ion Marcu, inginerul- 
șef al Uzinei electrice de termofi- 
care Craiova II. Pină acum nu 
am primit de Ia ministerul de resort 
cifrele de plan pentru personalul 
muncitor, deși întreprinderea elec
trocentrale Isalnita a făcut mai 
multe adrese • în acest sens". 'Este o 
situație ce 
lutionare.

Se poate 
mocentrala 
inversă a început. Numai că 
factori de răspundere și in primul 
rînd furnizorii de utilaie numără 
mai rar. Ar fi cazul să se grăbească!

In-

preîncălzitorul de 
și dulapul de exci-

sint de prisos. De 
intervenția hotărită

necesită o grabnică so-

spune, așadar, că la ter- 
Craiova II numărătoarea 

unii

Nicolae BABALĂU 
corespondentul „Scînteii

Eugen Belu. director adjunct 
I.M. Lupoaia. au crescut 
numărul de ore 
productivitatea 
toarelor. Acest 
fectul direct al ___ __  ___ ___
tipie măsuri. Am urmărit ca revi
ziile și reparațiile anuale la aceste 
utilaje să fie executate la timp si de 
calitate. Totodată, am acționat pen
tru reducerea timpilor de staționare 
a excavatoarelor printr-un control 
permanent al utilajelor în vederea 
preîntâmpinării unor eventuale de
fecte electrice și mecanice. In luna 
februarie a.c. am pus în funcțiune 
un utilai destinat depunerii ste
rilului in incinta carierei, ceea 
ce a asigurat creșterea randa
mentului excavatorului nr. 2, care 
deține pînă in prezent cei mai buni 
indici de utilizare : 923,4 mc cubi pe 
oră și timp de funcționare 77,6 la 
sută.

— In egală măsură ne preocupă 
și îmbunătățirea calității cărbunelui, 
intervine Florentin Pătru.. inginerul- 
șef al unității. Căutăm ca prin teh
nologiile de excavară adoptate sa nit 

’ alterăm cu nimic calitățile lignitului 
conferite de natură. Procedăm la ex- 
cavarea selectivă a intercalațiilor ste
rile. conform prevederilor de execu
ție. Pentru reducerea umidității căr
bunelui. platformele de stocare 
sint delimitate cu rigole de pre
luare și 
venite 
ceste ____ _ _  r. ____ ,__
regăsesc in creșterea puterii calorifi
ce a lignitului livrat. Dacă in 1987 
el avea 1531 kilocalorii pe kg. în 
nouă luni din acest an cărbunele li
vrat a avut o putere medie de 1 654 
kcal pe kg. deci s-a situat peste pu
terea calorifică planificată de 1600 
kcal/kg. Acest spor de calitate ne-a 
permis să incasăm și importante 
spme de bani, ca bonificații primite, 
de la termocentrale.

Am urmărit la lucru. în va
tra de cărbune a carierei Lu
poaia. brigada minerului excavato- 
rist Gheorghe Văcăroiu. Ordinea și 
disciplina, grija față de utilaje, față 
de' calitatea muncii caracterizează 
activitatea de zi cu zi a harnicilor 
mineri din cadrul brigăzii.

— Pină in prezent, ne spune șe
ful de brigadă, am extras peste 3

evacuare a apelor pro- 
din precipitații. Toate a- 

măsuri, cit și altele se

milioane tone de masă minieră, căr
bune și steril. O dată cu buna în
treținere și exploatare a complexu
lui și liniei de front, avem in vedere 
respectarea disciplinei tehnologice. 
Avem rezultate bune, dar ele ar fi 
și mai bune dacă si cei care ne asi
gură piese de schimb pentru acest 
utilaj ar dovedi o preocupare mai 
mare 
pele 
me, 
fiind 
care 
privește, ___ ___  ...____  .
gență, deplină angajare in realizarea 
sarcinilor care ne revin și a anga
jamentelor asumate.

Aceeași răspundere' muncitorească 
dovedesc și brigăzile conduse de 
Gheorghe Predescu. Nicolae Băleanu 
ș.a., care fac ca realizările de 
samblu ale I.M. Lupoaia să fie 
perioare.

— Este normal să . ne bucure „ _ 
toți rezultatele obținute, ține să pre
cizeze maistrul Nicolae Vilceanu, se
cretarul comitetului de partid,

■ n« trebuie să 
că în munca 
și brigăzilor, 
uneori foarte 
tudlni de indiferență față de bunul 
mers al producției, stări de antomul- 
țumire, favorizate și de lipsa de de
cizie a comitetului de partid, a con
siliului oamenilor muncii din între
prindere. Iată de ce am acordat prio
ritate întăririi ordinii si disciplinei 
in muncă. Fiecare organizație de 
partid sau de sindicat a analizat 
orice caz de indisciplină. Cei vi.novați 
au fost puși în discuția colectivului. 
Efectul: s-au diminuat abaterile, s-a 
redus numărul de absente nemotiva
te. a crescut spiritul de răspundere in 
muncă. Totodată, s-a redus simțitor 
fluctuația personalului, fapt ce ne-a 
permis să realizăm o omogenizare a 
formațiilor de lucru. Pe același plan 
cu ordinea și disciplina am situat 
pregătirea profesională. în diverse 
forme de perfecționare am căutat să 
cuprindem un număr' cit mai mare 
de muncitori și maiștri. De modul 
cum sînt ei pregătiți depinde ex
ploatarea in cele mai bune condiții 
a utilai elor încredințate, care uneori 
au valori de sute de milioane de lei.

pentru calitate: Dinții și eu- 
de la rotor ne creează proble- 
se uzează mult prea repede, 
necesare repetate intervenții, 
necesită timp. în ceea ce ne 

vorn dovedi maximă exi-

an- 
su-

pe

________ _____dar 
uităm nici un moment 
noastră, a echipelor 
au existat și. lipsuri, 

mari, generate de ati-

Ion LAZAR

Recolta — strinsă grabnic 
de pe toate suprafețele I 
Vom relata, ne scurt, stadiul lucrări
lor de recoltare, pînă in seara zilei de 
17 octombrie, in județele care au 
făcut obiectul investigației de fată :

Botoșani : Porumbul a fost cules în 
proporție de 91 la sută, iar soia de 
pe 88 la sută. încheierea semănatu
lui si a recoltării cartofilor permite 
ca mijloace importante să fie diri
jate la stringereă si punerea la adă
post a porumbului.

Brăila : Mai este de strîns porum
bul de pe 24 000 hectare, reprezen
tind 37 la sută din suprafața cultiva
tă, iar soia — de pe 6 000 hectare. 
Culesul sfeclei de zahăr s-a intensi
ficat. livrările asigurind materia pri
mă necesară fabricii de zahăr de la 
Ianca. dar suprafața de recoltat în
sumează 4 800 hectare.

Buzău : La începutul săptăminii fn 
curs, porumbul fusese strins de oe 
mai bine de jumătate din cele 58 600 
hectare cultivate in unitățile agrico
le. Tot in aceeași 
strinsă si 
vrărilor 
fiind mai 
grafic.

Călărași : Din cele 
cultivate cu porumb in unitățile agri
cole. s-au recoltat 55 000 hectare. 
Stringereă soiei a intrat' in stadiul 
final. în ce privește recoltarea sfeclei 
de zahăr, lucrările s-au efectuat doar 
pe 46 la sută din suprafață.

Ialomița : Recoltarea porumbului a 
intrat m ultima treime, lucrarea 
fiind realizată pe 65 la sută din su
prafață. Soia a 1’ost strinsă de pe 85 
la sută din suprafețe, iar sfecla de 
zahăr — 80 la sută.' Concomitent.'se 
acționează pentru onorarea in între
gime a contractelor la fondul de stat

Există condiții ca. in timp scurt, 
printr-o temeinică organizare a mun
cii. să se incheie recoltarea porumbu
lui. urmind ca livrarea sfeclei de 
zahăr să se facă in conformitate cu 
graficele Întocmite intre unitățile 
agricole si fabricile prelucrătoare. 
Trebuie intensificate mult transpor
tul si depozitarea produselor.

proporție a fost 
sfecla de zahăr, ritmul li
la fabrica 
mic fată de

prelucrătoare 
cel prevăzut in

78 750 hectare

Tot ce se recoltează intr-o 
zi este pus Ia adăpost. In ju‘ 
dețul Botoșani. 80 la sută dinteșmli-- 
talela de porumb ce se recoltează se 
tranșbprț^.. numai, miilouvfle

S.M.A. si ale cooperativelor agricole, 
în multe unităti agricole, datorită 
unei bune organizări a muncii, pu
nerea la adăpost a porumbului s-a 
desfășurat in ritm cu recoltarea. De 
exemplu, la cooperativa agricolă 
Corni, in afara cuplurilor de tractoa
re cu remorci, se folosesc numeroase 
atelaje. De asemenea, zeci de atelaje 
transportă porumbul si la cooperati
vele agricole Roma si Bucecea si in 
unele unităti din consiliul agroindus
trial Stăuceni. Cadența susținută a 
transportului este favorizată aici de 
faptul că s-au constituit suficiente 
formații de încărcători si descărcă- 
tori. care asigură un flux continuu 
acestor operațiuni.

în ultimele zile, si în județul Brăi
la. datorită măsurilor ferm^ luate de 
comandamentul județean al agricul
turii. transportul producției din cîmp 
s-a intensificat indeosebi in consiliile 
agroindustriale „1 Mai" Brăila. Ianca. 
Făurei. Măxineni. Stăncuta. Cireșu 
si Bărăganul, unde se înregistrează 
cîte 3 si 4 curse pe zi. Sint însă și 
unele cooperative agricole — Roșiori. 
Colțea și Tătaru, din consiliul agro
industrial Dudești, și Grădiștea, din 
consiliul agroindustrial Șutești — 
unde numărul de curse efectuat este 
sub cel stabilit. Pînă duminică seara, 
unitățile agricole din consiliul agro
industrial Jirlău au recoltat si trans
portat în bazele de recepție porumbul 
de oe 1 320 hectare, soia de pe 1 650, 
hectare, iar sfecla de zahăr de pe 
878 hectare.

Experiența fruntașilor de
monstrează că livrările pot fi 
intensificate. iudetul ialomița, 
deși porumbul a fost recoltat de oe 
două treimi din suprafață, livrările 
la fondul de stat reprezintă doar 35 
la sută, lată cum se prezintă situația 
în consiliul agroindustrial Girbovi. 
Aici porumbul a fost recoltat de ne 

la sută din suprafață, iar livrările 
fondul de stat însumează doar 50 
sută. Dacă C.A.P. Girbovi a livrat 
la sută din contract si există con

diții ca pină la sfirsitul acestei său- 
tămîni să fie livrală întreaga canti
tate prevăzută, cooperativele agricole 
din Alexeni si Ion Roată se Înscriu 
cu mari restante. Cum se explică re
zultatele bune de la C.A.P. Girbovi 7 
Președintele unității, tovarășul Mar
cel Dobra, remarca : „Volumul mare 
de liicfărî ' ce se desfășoară acum

70 
la 
la
65

Inițiativă și participare eficientă la modernizarea producției
J

în aceste zile, în Capitală s-a des
fășurat un rodnic schimb de expe
riență pe tema : „Implicarea femei
lor in activitatea de înfăptuire a 
măsurilor din programele de orga
nizare și modernizare a proceselor 
de producție, în vederea creșterii 
productivității muncii, diminuării 
consumurilor de materii prime, ma
teriale și energie, ridicării nivelului 
tehnic și calitativ al produselor, 
sporirii eficienței economice, in lu
mina Tezelor din aprilie. pentru 
traducerea în viață a obiectivelor 
stabilite de cel de-aț XIII-lea Con
gres și Conferința Națională ale- 
partidului". La utilul schimb de ex
periență organizat de Consiliul Na
țional al Femeilor și de Comitetul 
municipal București al femeilor au 
participat președintele, vicepreședin
tele cu probleme economice și se
cretarele comitetelor județene 
femeilor din întreaga țară.

Expunerile și dezbaterile care 
Impriipat un puternic caracter 
lucru acestei întîlniri au scos 
evidentă numeroase experiențe po
zitive, adevărate modele demne ■ de 
urmat, din care reiese în mod con
vingător că pretutindeni. în toate 
sectoarele econorrîiei, comisiile și co
mitetele de femei pot să-și aducă o 
contribuție sporită la înfăptuirea 
programelor de modernizare, vastă 
acțiune la care, așa cum subliniază 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, este 
chemat să participe fiecare om al 
muncii, întregul popor. Un rol tot 
mai pregnant în această acțiune il 
ocupă, s-a relevat la schimbul de 
experiență, implementarea celor mai 
noi cuceriri ale cercetării științifice 
originale românești, activitate în
drumată și coordonată cu înaltă 
competență de tovarășa academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, sa
vant de largă recunoaștere interna
țională și strălucit om politic.

Necesitatea extinderii în toate ju
dețele, in toate întreprinderile a 
metodelor și soluțiilor care se dove
desc eficiente, s-a arătat în multe 
luări de cuvînt, este mai stringentă 
ca pricind acum, în acest al treilea

an al cincinalului, perioadă hotărî- 
toare pentru înfăptuirea programe
lor de modernizare.

Tocmai de aceea. în cadrul schim
bului de experiență, un loc impor
tant a fost ocupat de vizita la două 
unități-etalon în ce privește înfăp
tuirea cu bune rezultate a progra
melor de modernizare a proceselor 
de producție. Este vorba de între
prinderile „Electronica'' și „Trico- 
dava“, unde respectivele comisii de 
femei s-au implicat in mod exem
plar. alături de ceilalți oameni ai 
muncii, in realizarea acestor obiec- 
tiye. De la bun început, în ambele 
unități s-a relevat că „secretul" reu-

fabricație, lintroducîndu-se pe scară 
largă in procesul de producție me
canizarea, automatizarea, robotiza
rea și tehnica de calcul.

S-a relevat că, paralel cu moder
nizarea tehnologiilor, se acordă a- 
tenție perfecționării fluxurilor de 
fabricație, acțiune in care s-au re
marcat prin inițiative deosebite o 
serie de femei. In fine, s-a arătat 
eum, împreună cu comitetul sindi
catului, respectivele comisii de fe
mei se ocupă de ridicarea nivelului 
de pregătire profesională și tehnică 
a tuturor oamenilor muncii, in ca
drul cursurilor de perfecționare or
ganizate pe baza unor programe

ale

au 
de 
in

de 
si
de 

din

O VALOROASĂ ACȚIUNE ORGANIZATA 
DE CONSILIUL NAȚIONAL AL FEMEILOR

șitelor înregistrate In această ac
țiune constă in faptul că nu s-a por
nit de la o înțelegere simplistă a 
programelor de modernizare.

. „Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
critioat tendința manifestată in une
le întreprinderi ca din numărul 
mare de măsuri cuprinse în progra
mele de modernizare să se treacă 
la realizarea a ceea ce era mai ușor, 
în loc să se aibă în vedere rezol
varea problemelor de fond ale pro
ducției, a spus președinta comisiei 
de femei de la «Electronica*.  Acțio- 
nind în spiritul cerințelor formula
te de secretarul general al partidu
lui, noi am folosit toate mijloacele 
muncii politico-educative pentru a 
determina participarea mai amplă a 
femeilor în acțiunea de moderniza
re a proceselor de fabricație".

Concret, în ce constă această par
ticipare ? Metodic, în ambele între
prinderi vizitate s-au prezentat atît 
principalele căi de acțiune, cit și re
zultatele obținute de muncitoare, de 
cadrele tehnico-inginerești în mo
dernizarea constructivă și tehnolo
gică a produselor. în continuare, 
s-au expus soluțiile adoptate pen
tru modernizarea tehnologiilor de

specifice fiecărui loc de muncă, ast
fel incit să se asigure un nivel de 
cunoștințe tehnice și științifice co
respunzătoare cerințelor impuse de 
modernizarea continuă a proceselor 
de fabricație.

„Economia noastră se poate min- 
dri cu ponderea ridicată a femeilor 
în rindul cadrelor cu pregătire su
perioară, 
dului de 
egale de 
pentru . .
spus, la rindul său, președinta comi
siei de femei de la „Tricodava". La 
noi în unitate ne străduim să valo
rificăm cit mai bine potențialul de 
creativitate tehnică și de inventivi
tate al specialistelor noastre, dar șl 
al unor cercetătoare și cadre didac
tice femei din învățămîntul superior 
de profil, determinîndu-Ie să-și ori
enteze activitatea în domenii de in
teres major pentru acțiunea de mo
dernizare din întreprindere".

în dezbaterile ținute cu acest pri
lej s-a arătat că, în spiritul 
cerințelor formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, decisivă în mo
dernizarea producției este ridicarea 
competenței profesionale a tuturor

rezultat al politicii parti- 
asigurare a unor condiții 
perfecționare profesională 

toți fiii și fiicele tării, a

oamenilor muncii, programele 
perfecționare a forței de muncă 
tuindu-se ca însemnătate alături 
celelalte programe prioritare 
economie. De aceea, necesitatea tre
cerii de la formele periodice la for
me permanente de perfecționare 
profesională s-a impus ca o cerin
ță de strictă actualitate. De fapt, au 
subliniat vorbitoarele in interven
țiile lor, trebuie găsite modalitățile 
de a se consacra săptăminal citeva 
ore perfecționării profesionale. Iar 
pentru ca să crească și eficiența im
plicării femeii in procesul de ridi
care calitativă a proceselor de pro
ducție — s-a subliniat pe tot par
cursul schimbului de experiență — 
este necesar ca toate comitetele și 
comisiile de femei să colaboreze mai 
direct cu comisiile de modernizare, 
la nivelul localităților, al județelor, 
pentru extinderea experienței din 
unitățile-etalon. întregul schimb de 
experiență organizat de Consiliul 
Național al Femeilor și Comitetul 
municipal București al femeilor a 
avut ca laitmotiv exprimarea cerin
ței ca, în această etapă de dezvol
tare intensivă a economiei, organi
zația de femei să-și dinamizeze pre
tutindeni, la toate locurile de mun
că, activitatea politică, organizatori
că. de mobilizare a forțelor pentru 
utilizarea cu randamente superioa
re a capacităților de producție, pen
tru creșterea mai accentuată a pro
ductivității muncii. Ridicarea con
științei socialiste a celor ce mun
cesc constituie ..cheia" succesului si 
in procesul de modernizare. După 
rezultatele obținute. în acest sens, 
se poate aprecia calitatea muncii de 
educare duse de organizația de 
femei.

Subliniind această concluzie, par
ticipantele la schimbul de experien
ță s-au reîntors Ia locurile lor de 
muncă hotărâte să-și sporească efor
turile de mobilizare a maselor largi 
de femei la înfăptuirea programelor 
de modernizare, garanție a dezvol
tării intensive a economiei, a creș
terii competitivității produselor ro
mânești.

Ioana DABU

ne-a obligat să folosim cit mai bine 
mijloacele de transport. Adevărat, 
ne-am confruntat si cu unele greu
tăți. Dacă ni s-ar asigura zilnic, car
buranții necesari pentru mijloacele 
de transport din parcul nostru pro
priu. în 3—4 zile noi am încheia in 
totalitate livrările Ia fondul de stat 
si F.N.C. Acum, o dată cu încheierea 
recoltării soiei. s-au eliberat patru 
autocamioane cu remorci care duc 
porumbul la baza de recepție si s-a 
ajuns ca zilnic să transportăm peste 
200 tone. Am organizat mai riguros 
echipele de încărcători si am ajuns 
la 3 si chiar 4 drumuri pe zi. Vom 
valorifica ta fondul de stat cantități 
mai mari qecit cele contractate". Așa 
ar trebui să se procedeze si in cele 
două unităti amintite, ca si in altele 
din județ. Spunem aceasta întrucit Si 
in consiliile agroindustriale Urziceni 
ei Andrăsesti există asemenea dife
rente între unităti in ce privește li
vrările la fondul de stat.

Mijloacele de transport — 
folosite mai rațional. In jude" 
tele in care am efectuat analiza de 
fată există decalaje intre cantitățile 
de produse recoltate si cele transpor
tate la bazele de recepție sau la fa
bricile prelucrătoare. în județul Că
lărași. de pildă, cantitățile de porumb 
recoltate care se află in cîmp se ri
dică la peste 55 000 tone. Planul ini
tial întocmit prevede transportarea a 
15 000 tone ne zi. plan întocmit, fără 
îndoială, pe baze reale, adică in func
ție de mijloacele de transport exis
tente in unitățile agricole si in între
prinderile de specialitate. Si totuși, 
în ultimele zile nu s-au dus la baze
le de recepție decit 10 000—11 000 tone 
pe zi. Și. după cum o dovedesc fap
tele din teren, sint suficiente rezerve 
nențru sporirea chiar peste cantită
țile prevăzute In graficele inițiale 
privind transportul roadelor toamnei 
la locurile de depozitare. Iată.’ de 
pildă, cum este folosit parcul auto 
«părtinind I.T.A. Călărași. Unități
lor agricole din iudet le-au fost re
partizate 177 autocamioane cu re
morci pentru transportul produselor 
agricole in bazele dy recepție. în 
ziua de 13 octombrie. 167 de aseme
nea mijloace de transport au dus la 
bazele de recepție. in medie, mai 
nutin -de 14 tone. Rezultă clar că nu 
s-a efectuat decit o singură cursă pe 
zi. deoarece capacitatea de transport 
a unui singur cuolu este de... 14 tone. 
Tot în județul Călărași sint folosit» 
la transportul produselor agricole 118 
autocamioane cu o rapacitate totală 
de transport de 1 950 tone la o cursă, 
mijloace venite din alte județe. Dar 
nici acestea nu realizează numărul 
prevăzut de curse.

Și in unele unităti agricole din ju
dețul Botoșani se inregistrează deca
laje mari între cantitățile recoltate și 
cele livrate la fondul de stat, deter
minate de faptul că mijloacele de 
transport, efectuează un număr mai 
mic de curse decit cel prevăzut. Cau
za principală, neasigurarea la nivelul 
stabilit a carburanților și a oameni
lor la încărcat.

Flux continuu la bazele de 
recepție. județul Buzău, rit
mul recoltării. și al transportului 
porumbului este 
demonstrează și 
dul de stat, care 
la 4 600 tone oe 10 octombrie la 5 030 
tone oe 17 octombrie. Cu realizări 
peste media județului, atît la recol
tare. cit si la transport, se înscriu 
consiliile agroindustriale Mihăilești 
si Pogoanele, care preiau operativ 
întreaga producție ce se recoltează 
zilnic, stationarea mijloacelor de 
transport la descărcare ned.epășind 
30 minute. c: •- ----- ’
groindustrial .__
recoltează ajunge în aceeași zi la 
baza de recepție. „Mai avem de re
coltat 320 hectare din cele 730 hec
tare cultivate — afirmă președintele 
cooperativei agricole Largu. inginerul 
Alecu Ștefănescu. Ne-am propus sa 
încheiem culesul pină la 25 octom
brie. Avem insă mari probleme cu 
livrarea producției. Cele 8 autocami
oane : cu remorci, de mare tonai. nu 
reusesc să facă mai mult de două- 
trei curse pe zi. Dacă la încărcare 
timpul de staționare este de maxi
mum 45 minute, la descărcare, in 

, baza de la Cilibia. se depâsesc 2—3 
ore". De ce această 
ora
care are program de activitate de lg 
7 la 22. multi din lucrătorii ei ple
caseră spre casă. La singura instala
ție de descărcare din bază îsi aștep
tau rindul 8 autocamioane si trac
toare cu remorci. Rutieristul Aurel 
Dumitru, de la C.A.P. Largu. sosise 
in bază la ora 16.30 și abia la ora 
18.15 ajunsese să descarce cea de-a 
■doua remorcă. Alti doi conducători 
auto care ajunseseră cu cea de-a 
doua cursă in jurul orei 17 se în
vârteau neputincioși ne lingă cei 10 
cooperatori care'mai aveau de des
cărcat manual circa 15 tone de po
rumb. Șeful depozitului. Costică 
Bostan, afirmă că descărcarea se face 
numai in pătule „tip Ialomița" si nu 
se poate lucra cu incărcătoare fron
tale mecanizate, iar benzi rulante cu 
bărcute nu are decit pentru o singură 
instalație. Aceleași staționări și la 
baza de recepție din Rimnicu Sărat. 
Aici. întreaga cantitate de porumb 
se descarcă în pătule. numai manual, 
în timp ce instalațiile mecanice nu 
Pot fi folosite din aceleași cauze ca 
la Cilibia. Deși singulare, situațiile 
arătate afectează serios ritmul de re
coltare si livrare din peste 20 de uni
tăti agricole.

în creștere. O 
intrările la fon- 

au sporit de

Și in consiliul a- 
Rușețu, tot ce se

____ _______ situație ? La
18, la această bază de recepție.

1
J

I

Este, desigur, un fapt pozl- • 
tiv că în toate județele in care 
am efectuat investigația noas
tră, la indicația organelor de 
partid au fost luate măsuri in 
vederea intensificării recoltă
rii, transportului și bunei de
pozitări a produselor.

Redactorii șl corespondenții 
„Scînteii"

1
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TELEGRAMA ADRESATĂ

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU, 

secretar general al Partidului Comunist Român, 

președintele Republicii Socialiste România,

de participanții la manifestarea științifică 
„Zilele academice economice și sociologice 1988“

CU PRIVIRE LA REZULTATELE ȘEDINȚEI COMITETULUI 
MINIȘTRILOR APĂRĂRII Al STATELOR PARTICIPANTE 

LA TRATATUL DE LA VARȘOVIA

Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,
întruniți în cadrul manifestării științifice „Zilele academice economice 

și sociologice 1988“ — se spune în telegramă — noi, cel care lucrăm în 
domeniul cercetării economice și sociologice, vă adresăm cel mai înflăcărat 
omagiu pentru neobosita și eroica dumneavoastră activitate revoluționară, 
pentru clarviziunea științifică si consecvența cu care conduceți destinele 
partidului și statului in măreața operă de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și de înaintare a patriei noastre spre comunism.

Bind glas sentimentelor de aleasă recunoștință și admirație față de 
contribuția dumneavoastră determinantă la Înfăptuirea idealurilor de pro
gres, civilizație și pace ale întregului popor român, parțicipănții la se
siune îsi exprimă, cu legitimă șl vibrantă mindrie patriotică, profunda 
admirație pentru istoricele realizări obținute de oamenii muncii din țara 
noastră, în anii care au trecut de la victoria revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și antiimperialistă, și cu deosebire in pe
rioada inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului — cea mai rodnică 
in înfăptuiri, intrată in conștiința națională sub arcul de lumină al Epocii 
Nicolae Ceaușescu. '

Puternic conectate Ia Tezele din aprilie, în întîmpinarep plenarei Comi
tetului Central al partidului, lucrările sesiunii s-au axat pe problemele 
esențiale ale continuității procesului revoluționar de perfecționare a orga
nizării si conducerii activității economico-sociale in etapa actuală.

Temele abordate în referate au reliefat cu pregnanță contribuția dum
neavoastră, de neprețuită valoare teoretică și practică, la elaborarea științei 
conducerii pe baza aplicării creatoare a legităților obiective ale edificării 
noii noastre orînduiri, concepția originală privind mecanismul de funcționare 
a democrației muncitorești-revoluționare, întărirea rolului conducător al 
Partidului Comunist Român — centrul vital al societății noastre — strategia 
dezvoltării economico-sociale a României socialiste în actualul plan cincinal 
și în perspectiva deceniului următor.

Un loc important in tematica sesiunii a revenit principiilor si orien
tărilor politicii externe românești, gindirii și acțiunii dumneavoastră ca 
strălucit promotor al noii ordini economice și politice internaționale, al cola
borării, păcii și prieteniei intre popoare.

Vă exprimăm recunoștința noastră pentru angajarea fermă a cercetării 
economice si social-politice în procesul dezvoltării generale a țării, pentru 
indicațiile si orientările dumneavoastră novatoare privind integrarea celor 
mai noi cuceriri' ale științei economice în procesul modernizării și dezvol
tării intensive a economiei naționale.

Aducem un profund omagiu" și cele mai respectuoase mulțumiri tovarășei 
academician doctor inginer Elena Ceaușescu, militant revoluționar de frunte, 
eminent om politic și savant de largă recunoaștere internațională, pentru 
strălucita activitate pe tărîmul cercetării științifice, pentru aportul remar
cabil la elaborarea și înfăptuirea politicii generale a partidului.

Ne angajăm ferm, mult iubite si stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
să nu precupețim nici un efort pentru a ne spori contribuția la infăptuirea 
neabătută a politicii interne si externe a Partidului Comunist Român, la 
căutarea si găsirea soluțiilor optime și eficiente in scopul accentuării pro
cesului de modernizare si dezvoltare intensivă a economiei naționale, che
zășie a edificării cu succes a societății socialiste multilateral'dezvoltate si 
înaintării patriei noastre spre comunism.

★

La București s-au desfășurat lu
crările manifestării științifice ..Zilele 
academice economice si sociologice 
1988“. organizată de Secția de științe 
economice si sociologice a Academiei 
Republicii Socialiste România. îm
preună cu Societatea de știinte eco
nomice. Comitetul national de so
ciologie. Secția de stiinte economice 
si Secția de sociologie ale Academiei 
de stiinte sociale si politice. Acade
mia de studii economice. Institutul 
central de cercetări economice. Con
siliul stiintific-metodologic al Direc
ției centrale de statistică. . , ....

Reuniunea, devenită manifestare 
științifică tradițională, .și-a desfășu
rat lucrările sub genericul ..Concep
ția Partidului Comunist Român, a 
secretarului său general* *,  tovarășul

©Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : Harap Alb — 18 ; (sala Am
fiteatru) : Contrabasul — 18
• Filarmonica „George Enescu* 
(15 68 75, la Muzeul de artă al Repu
blicii) : „Comori camerale". Seară 
SCHUBERT. Ladislau Csendes —- vi
oară, Dolores Chelariu — pian, La
dislau Horvath — violă, Carol Huros 
— 'violoncel, Lucian Ciorâță — con
trabas — 18 ; (Ateneul Român) : 
„Confluența artelor" (Muzică, Lite
ratură. Plastică). Spectacol realizat 
de Cristina Vasiliu. „Ateneul și mu
zele lui de-un veac". T.și dau con
cursul Silvia Popovici, Gheorghe 
Cozorici. Marin Slătinaru-Nistor, Va
lentin Teodorian, Dan Grlgore. Fe
licia Filip, Nicolae Licareț și corul 
filarmonicii — 18
© Opera Română (13 18 57) ; Don 
Pasquale — 18
© Teatrul de operetă (13 63 48) : Casa 
cu trei fete — 18
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Grădina Icoanei, 11 95 44) : 
Hamlet — 17
© Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Joc 
ciudat, după scăpătat — 19
© Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Slugă la doi stăpîni — 18
© Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Studio) : Idioata — 18,30
© Teatrul Giulești (14 72 34, sala 
Majestic) : Iarna, cind au murit can
gurii — 18 : (sala Giulești) : Aștep
tam pe altcineva — 18
© Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(15 56 78, sala Savoy) : Mi se pare 
că mă-nsor — 19
© Ansamblul , artistic „Rapsodia 
română4 (13 1#00) : De tine dorul 
mă leagă — 18
© Teatrul „Ton Creangă" (50 26 55) : 
Muzicanții veseli — 15
© Teatru] „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Șoricelul și păpușa — 1(F;

Cronica zilei
Tovarășul Ștefan Andrei, vice- 

prim-ministru al guvernului, îm
preună cu tovarășul loan Ungur, 
ministrul comerțului exterior și co
operării economice internaționale, a 
primit, marți, pe Horst Schmid, co
misar pentru comerț și turism al 
Provinciei Alberta din Canada, a- 
flaț in vizită in țara noastră cu oca
zia Titgului internațional Bucu
rești.

Cu acest prilej au fost abordate 
probleme privind creșterea și diver
sificarea schimburilor comerciale și 
cooperării economice dintre între
prinderi românești de comerț exte
rior și firme canadiene din Provin-, 
cia Alberta. în cadrul relațiilor ge
nerale româno-canadiene.

★
La București au început, marți, 

lucrările celei de-a XVI-a Consfă
tuiri a miniștrilor învățămintului 
superior din țările socialiste. In pe
rioada 18—20 octombrie vă avea 
loc un schimb de experiență în 
legătură cu dezvoltarea si moderni
zarea invătămintului superior, in
struirea și educația comunistă a 
studenților din țările participante, 
evidentiindu-se căile și mijloacele 
proprii utilizate în înfăptuirea aces
tor obiective. Totodată, va fi înfăți
șată experiența instituțiilor de învă- 
tămint superior în domeniul cerce
tării științifice, al îndeplinirii obiec
tivelor specifice din Programul com
plex de cooperare tehnico-științifică 
a țărilor membre C.A.E.R. pînă în 
anul 2000. ■

REZULTATE IN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ
Panoul fruntașilor pe nouă luni ale anului

Desfăsurînd o susținută activitate pentru realizarea exemplară a im
portantelor sarcini de dan ce le revin pe acest an. numeroase colective 
de oameni ai muncii din industrie, construcții, transporturi, agricultură, 
unități din domeniul circulației mărfurilor si prestărilor de servicii, din 
alte sectoare ale economiei naționale au înscris in cronica întrecerii so
cialiste însemnate succese.

Ca urmare a rezultatelor obținute în cele 9 luni care au trecut din 
acest an si a punctajului general stabilit potrivit indicatorilor prevâzuți 
în criteriile de organizare a întrecerii, la 30 septembrie, pe primele locuri 
s-au situat ;
IN INDUSTRIA DE EXTRACȚIE 
A CĂRBUNELUI DIN SUBTERAN 

Locul I : întreprinderea minieră 
Căpeni, județul Covasna.

Locul II : întreprinderea minieră 
Voivozi, județul Bihor.

Locul III : întreprinderea minieră 
Sărmăsag. județul Sălaj.

IN DOMENIUL 
PRODUCERII ENERGIEI 

HIDROELECTRICE 
Locul I : întreprinderea electro- 

centrale Rimnicu Vilcea.
Locul II : întreprinderea electro- 

centrale Porțile de Fier. Drobeta- 
Turnu Severin.

Locul III : întreprinderea elec- 
trocentrâle Curtea de Argeș.

ÎN DOMENIUL 
EXTRACȚIEI ȚIȚEIULUI 

SI GAZULUI METAN
Locul I : Schela de producție gaze 

naturale Mediaș, județul Sibiu.
Locul II : Schela de producție 

gaze naturale Ploiești.

★

Nicolae Ceausescu, cu privire Ia per
fecționarea conducerii activității eco
nomico-sociale1'.

Comunicările si dezbaterile în cele 
sase secțiuni ș-au desfășurat sub 
semnul generoaselor idei cuprinse în 
Tezele din aprilie, al orientărilor și 
indicațiilor secretarului general al 
partidului cu privire la problemele 
esențiale ale continuității procesului 
de perfecționare și conducere a ac
tivității economice și sociale în 'eta
pa actuală și în perspectivă.

Tntr-o atmosferă insuflețitoare, 
participanta la sesiune au adoptat 
o telegramă adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia.

în Capitală a avut loc, marți, ver
nisajul unei expoziții de fotografii 
privind viata și activitatea tineretu
lui din Uniunea Sovietică, organi
zată cu prilejul marcării a 70 de.ani 
de la crearea Uniunii Tineretului Co
munist Leninist (U.T.C.L.) din 
U.R.S.S.

Au luat parte reprezentanți ai C.C. 
al U.T.C., ai C.C. al U.T.C.L., ai 
Asociației de prietenie româno-sovie- 
tică, numeroși tineri.

Au fost present! E.M. Tiajelnikov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, membri ai ambasadei.

O expoziție similară va fi deschi
să, in zilele următoare, in munici
piul Buzău.

★
La sediul Asociației'de Drept In

ternațional și Relații Internaționale 
(A.D.I.R.I.) din București a avut 
loc. marți, o masă rotundă, in ca
drul căreia Maurice Jaccard, fost 
ministru plenipotențiar la Departa
mentul Politic Federal al Elveției, a 
conferențiat despre ..Rolul Elveției 
în Europa și sistemul O.N.U.“.

Au participat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, cadre 
didactice universitare, cercetători de 
la Institutul de cercetări juridice, 
Institutul de economie mondială. 
Academia de stiinte sociale și po
litice.

A fost prezent Ernest Thurnheer, 
ambasadorul Elveției- la București.

(Agerpres)

Locul III : Schela de producție 
gaze naturale Tirgu Mureș.

IN INDUSTRIA 
METALURGIEI FEROASE 

Locul I : întreprinderea lamino
rul de tablă Galați.

Locul II : întreprinderea de fier 
Vlăhița, județul Harghita.

IN INDUSTRIA 
MAȘINILOR DE RIDICAT. 

MATERIAL RULANT. 
CONSTRUCȚII NAVALE 

ȘI ECHIPAMENTE 
AERONAUTICE

Locul I : întreprinderea metalur
gică română pentru aeronautică 
București.

Locul II: Șantierul naval Giurgiu. 
Locul III': întreprinderea de con

strucții navale si prelucrări la cald 
Drobeta-Turnu Severin.
IN INDUSTRIA ELECTRONICA 

ȘI TEHNICA DE CALCUL. 
ECHIPAMENT

DE TELECOMUNICAȚII 
SI AUTOMATIZĂRI

TIRGUL INTERNATIONAL BUCUREȘTI - 1988
•» I

Tractoarele românești apreciate pentru 
performanțele tehnice superioare

Ieri. 18 octombrie, la ora 12, tn 
cadrul T.I.B. ’88, întreprinderea de 
comerț exterior Universal-Auțo- 
tractor a sărbătorit jubileul livră
rii tractorului cu numărul 25 000 
in R.S.F. Iugoslavia. Este un 
exemplu edificator despre modul 
fructuos in care se acționează în 
aceste zile în cadrul T.I.B. ’88 pen
tru finalizarea unor tranzacții, co
merciale de mare importanță. Me
dalia jubiliară a fost înmînată 
directorului general al firmei 
„AGROOPREA", Mile Djakici, și 
unor reprezentanți care au con
tribuit la dezvoltarea relațiilor co
merciale bilaterale.

lata numai una dintre numeroa
sele ipostaze care demonstrează 
renumele de care se bucură peste 
hotare tractoarele și autocamioane
le fabricate în întreprinderile spe
cializate din România.

Produsele exportate sub firma 
Universal-Autotractor sînt livrate 
in prezent partenerilor străini din 
peste 78 de țări. Gama tractoare
lor oferite la export au puteri cu
prinse între 27—180 CP și include 
peste 500 de variante. Apreciate in 
mod deosebit, datorită . calității, 
fiabilității și consumului specific 
redus, adaptabilității la diverse 
condiții climatice și de relief, trac
toarele agricole și industriale ro
mânești sînt tot mai apreciate pe 
piața externă. Si aceasta datorită 
faptului că tractoarele românești 
sînt tot mai competitive. Iar acest 
lucru se explică prin gradul ridi
cat'de înnoire, modernizare, prin 
inalțil parametri tehnico-funcțio
nali și de design. Un exemplu 
grăitor îl constituie noua gamă de 
tractoare cu puteri între 45—70 CP, 
tractoare expuse pe standul desti
nat industriei de mașini agricole 
și care au fost contractate de par
teneri străini din țări cu tradiție 
in acest (domeniu — Anglia, Elve
ția, Danemarca, Grecia ș.a.

OPINII ALE UNOR OASPEȚI DE PESTE HOTARE
KAMELÎA ZIOLEK, directoarea 

pavilionului R. P. Polone : ..Polo
nia Si România sint parteneri co
merciali tradiționali. Reprezentan
ții industriei și comerțului polonez 
sînt interesați de intensificarea re
lațiilor economice bilaterale. O 
bună ocazie pentru concretizarea 
acestui obiectiv sînt tîrgurile inter
naționale organizate la Poznan și 
București. Polonia ocupă la TIB ’88 
în pavilionul „O“ și in aer liber o 
suprafață de 2 500 mp.

Polonia este reprezentată Ia a- 
ceastă ediție a tirgului de 20 de 
expozanți, cu o ofertă mult mai 
bogată decît in anii anteriori. Prin
tre numeroasele exponate, care in
clud soluții tehnice moderne, se 
pot aminti : sortimentul bogat 
de mașini agricole, tehnologii mo
derne de producție a acidului sul
furic, bazate pe materii prime re
zultate în uzinele de materiale 
neferoase, utilaje automate pentru 
asigurarea circulației permanente 
a aerului în mine, aparate de pro
tecție a muncii destinate minerilor 
ș.a. Sint prezente . citeva zeci de 
noutăți. în pavilionul ..O“ se ex
pun mărfuri ce reprezintă rodul 
țpooerării bilaterale polono-ro- 
rriâne. în special mașini si utilaje".

Cu b expoziție foarte interesantă 
s-a prezentat ' firma „BEFAMA", 
producătoare de mașini pentru in
dustria textilă. România este unul 
din. cei mai. importanți beneficiari 

• de mașini-unelte pentru căile fe- 
rate. care sînt produse de firma 

' ,.RAFAMET“. Cererea de astfel de 
mașini, in special a celor cu co
mandă numerică, va crește în anii 
următori ca urmare a extinderii 
rețelei metroului din București.

La actuala ediție a tirgului mai 
sînt prezente numeroase alte firme 
producătoare de mașini-unelte, 
motoare „Wola", mașini pentru 
producția celulozei, subansamble 
și piese de schimb pentru material 
rulant, aparatură pentru automati
că, aparatură de măsură și control, 
articole de larg consum.

România exportă în Polonia, 
printre altele : mașini-unelte cu 
comandă numerică, excavatoare, 
un sortiment larg de rulmenți, ma
șini de : teren, produse electronice 
și electrotehnice, aluminiu și pro
duse siderurgice, uleiuri de trans

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 19 octombrie, ora 20 — 22 
octombrie, ora 20. în țară : Vremea se

Locul I : întreprinderea „Electro- 
anarataj" București.

Locul II : întreprinderea de apa- 
rataj electric pentru instalații Foc
șani.

Locul III : întreprinderea „Elec
trotehnica" București.

RAFINĂRII ȘI PETROCHIMIE
Locul I : Fabrica pentru regene

rarea uleiurilor minerale Rimnicu 
Sărat, județul Buzău.

Locul II : întreprinderea rafină
rie „Crișana", Suplacu de Barcău, 
județul Bihor.

Locul III ; întreprinderea „Pro
gresul" Ploiești.

ÎN INDUSTRIA 
PRELUCRĂRII CAUCIUCULUI 

ȘI MASELOR PLASTICE 
Locul I : întreprinderea de arti

cole tehnice din cauciuc Brașov.
Locul II : Combinatul de articole 

tehnice din cauciuc Pitești.
Locul III : Fabrica de anvelope 

„Luduș", județul- Mureș.
ÎN INDUSTRIA 

EXPLOATĂRII LEMNULUI 
Locul I : întreprinderea forestie

ră de exploatare si transport Pia
tra Neamț.

Locul II : întreprinderea fores
tieră de exploatare si transport 
Bistrița, județul Bistrita-Năsăud.

Locul III : întrebrinderea fores
tieră de exploatare si transport 
Rimnicu Vilcea.

ÎN INDUSTRIA CIMENTULUI,
MATERIALELOR 

DE CONSTRUCȚII. 
EXPLOATAREA

De asemenea, de un interes 
deosebit la actuala ediție a tîrgu- 
lui bucureștean s-a bucurat și 
gama de mașini agricole, care lu
crează în tandem cu tractoarele 
expuse și care pot executa opera
ții 'pe cele mai diversificate tere
nuri,, cu compoziții și relief diferit.

Așa cum sublinia ing. Dumitru 
Ciocan, director în cadrul între
prinderii de comerț exterior Uni- 
versal-Autotractor. la actuala edi
ție a tirgului se prezintă o familie 
diversă de autovehicule, de la ca
mionete și minibuze pină la auto
basculante de mare tonaj. în mod 
deosebit se disting noile tipuri de 
minibuze „Rocar“-106 pentru tu
rism și transport urban, care pre
zintă un grad ridicat de confort 

formator. fibre sintetice, ceramică 
sanitară și poiitru construcții, pro
duse de larg consum. Cooperarea 
dintre țările noastre are deja o 
tradiție îndelungată.

Sintem convinși că tîrgul din 
acest an va reprezenta o nouă 
etapă în dezvoltarea colaborării și 
progresului in cadrul relațiilor 
noastre economice și a schimburi
lor comerciale.

VLADIMIR J. SVARC, directorul 
pavilionului II. S. F. Iugoslavia : 
„în mod tradițional participăm la 
Tirgul international București. în 
acest an sint prezente circa 30 de 
firme din Iugoslavia, care expun o 
gamă variată de produse. Tăr.le 
noastre, vecine și prietene, au în
delungate relații în ce privește co
operarea economică. în prezent, 
esențial este ca .această cooperare, 
să fie cit mai mult lărgită. Avem 
o bună experiență in acest sens. Și 
in prezent, intre întreprinderi din 
România și firme din Iugoslavia 
există relații bune de cooperare. 
Un adevărat exemplu il constituie 
cooperarea dintre tehnicieni și spe
cialiști de la ..Magnohrom" și în
treprinderi siderurgice din Româ
nia. Acest model de cooperare mă 
face să cred că posibilitățile extin
derii relațiilor comerciale dintre 
țările noastre sint foarte mari. Am 
avut posibilitatea să mă conving de 
acest fapt chiar in momentul în 
care am vizitat pavilioanele româ
nești. Mham dat seama, vizitind 
pavilionul’ A, că mașinile-unelte, 
roboții, alte produse românești au 
un nivel tehnic ridicat. Același lu
cru pot spune despre produsele si
milare realizate in Iugoslavia. Esen
țial " este ca relațiile noastre de 
cooperare, tocmai în aceste dome
nii, să se dezvolte mult mai mult. 
Am avut prilejul să văd și alte 
realizări ale economiei țârii dum
neavoastră. Pot spune că m-au im
presionat in mod deosebit mobi
lierul sculptat, produsele coopera
ției meșteșugărești, multe alte pro
duse, care pot fi bine primite in 
Iugoslavia". .

C. R. SHEPARD, directorul pavi
lionului Australiei : „La această e- 
ditie a TIB ’88, Australia participă 
cu 6 firme. Australia este una din
tre cele mai importante furnizoare 
de materii prime din lume. în ce 
privește : lină., pieile de bovine, o

menține relativ rece, îndeosebi în pri
ma parte a intervalului. Cerul va fi 
variabil, cu înnorări mai pronunțate, 
la început, în regiunile sudice și cen
trale. Vor cădea ploi izolate, mai ales 
în prima parte a intervalului, în su
dul și centrul țării, iar spre sfîrșit și 
în regiunile nordice. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între minus 2 și 
8 grade, mai coborîte în nordul și cen
trul .țării, iar cele maxime între 13 și 

AGREGATELOR MINERALE 
PENTRU CONSTRUCȚII 

Locul I : întreprinderea de ma
teriale izolatoare „JPREMI" Vaslui. 

Locul II : Combinatul de lianți și 
azbociment Bicaz, județul Neamț. 

Locul III : întreprinderea de ma
teriale de construcții Timișoara. 

ÎN INDUSTRIA TEXTILA 
(BUMBAC)

Locul I : întreprinderea textilă 
,»11 Iunie" Cisnădie, județul Sibiu.

Locul II : Fabrica filatura de 
bumbac „Urlați", iudetul Prahova.

Lacul III : întreprinderea textilă 
„Firul roșu" Tălmaciu. județul 
Sibiu.
ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ — 

SUBRAMURA MORĂRIT 
ȘI PANIFICAȚIE

Locul I : întreprinderea de mo- 
rărit și panificație Dîmbovița. .

Locul II : întreprinderea de mo- 
rărit și panificație Teleorman.

Locul III : întreprinderea de m>- 
rărit și panificație Ialomița.
ÎN AGRICULTURA DE STAT — 
UNITĂȚI CU PROFIL AVICOL 
Locul I : întreprinderea avicolă 

de stat Bacău.
Locul II : întreprinderea avicolă 

de stat Focșani.
Locul III : întreprinderea avicolă 

de stat Tărtășești. județul Dîmbo
vița.
ÎN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR 

INDUSTRIALE
Locul I : Centrala-.antreprfză ge

nerală de construcții industriale 
București.

Locul II : Trustul-antrepriză ge
nerală de construcții industriale 
Craiova.

Locul III : Trustul-antrepriză ge
nerală de montaj utilaj chimic 
București.

ÎN DOMENIUL
TRANSPORTURILOR FEROVIARE 
— REGIONALE DE CALE FERATA 

Locul I : Regionala de cale fera
tă Brașov.

Locul II : Regionala de cale fe
rată Galați.

Locul III : Regionala de cale fe
rată Timișoara.

ÎN DOMENIUL POȘTEI
ȘI TELECOMUNICAȚIILOR 

Locul I : Direcția județeană de 
poștă și telecomunicații Sibiu.

Locul II : Direcția județeană de 
poștă și telecomunicații Maramu
reș.

Locul III : Direcția județeană de 
poștă și telecomunicații Bistrița- 
Năsăud.-

ÎN DOMENIUL COMERȚULUI 
INTERIOR — ÎNTREPRINDERI 

COMERCIALE CU AMĂNUNTUL
Locul I : întreprinderea comer

cială de stat mixtă Roșiorii de 
Vede, județul Teleorman.

Locul II : întreprinderea comer
cială de stat pentru mărfuri tex- 
tile-incăltăminte Arad.

Locul III : întreprinderea comer
cială de stat pentru mărfuri ali
mentare Brașov.

ÎN COOPERAȚIA 
DE PRODUCȚIE, ACHIZIȚII 

ȘI DESFACERE A MĂRFURILOR

Constanța.

Locul I : Uniunea județeană
Neamț.

Locul II : Uniunea județeană
Prahova.

Locul III : Uniunea județeană

și maniabilitate. O caracteristică 
generală a întregii game de produ
se oferită la export de I. C. Unl- 
versal-Autotractor o constituie 
gradul înalt de tehnicitate, carac
terizat prin consum redus de com
bustibil, confort, siguranță în ex
ploatare. Sînt, de altfel, direcțiile 
prioritare de acțiune-pe care spe
cialiștii întreprinderilor de profil 
le âu permanent în vedere pentru 
a dv.ee Ia îndeplinire indicațiile 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu 
prilejul numeroaselor vizite de lu
cru efectuate în întreprinderile de 
profil, cind s-au stabilit progra
me concrete de acțiune pentru 
modernizarea producției de trac
toare si mașini agricole.

gamă largă de minereuri de fier, 
cărbune, metale neferoase. La a- 
ceastă ediție a tirgului avem cea 
mai bogată prezentare. în ultimii 
ani, relațiile comerciale bilaterale 
au crescut mult. România, ca ur
mare a dezvoltării propriei indus
trii. importă din Australia cărbune, 
minereuri de fier. Producătorii 
australieni sint dornici să ofere o 
gamă largă de produse și echipa
mente industriale in România. Este 
cunoscut că. , in aprilie, acest an, 
președintele României. domnul 
Nicolae Ceaușescu. a vizitat Aus
tralia, purtind importante discuții 
cu oficialitățile și oamenii de afa
ceri din Australia, privind coope
rarea în diferite . domenii. TIB ’88 
este un bun prilej să intărim a- 
ceastă cooperare. Mi-au plăcut, in 
mod deosebit echipamentele de ro
botică, calculatoarele electronice, 
produsele din aluminiu. în toate 
aceste domenii firmele australiene 
sint interesate să coopereze cu în
treprinderile românești".

PETER R. D. TAGGE, director al 
reprezentantei în România a firmei 
SALOMON INC./PHIBRO S.U.A. : 
„Sintem o firmă care cumpără 
un , volum mare de produse 
din România. Importăm produse 
din aluminiu. îngrășăminte chimi
ce. ptodușe petroliere. în acelasj 
timp, vindem in România bauxită, 
țiței, catozi de cupru, minereuri de 
nichel, cupru, mercur, alte materii 
prime. Sintem foarte mulțumiți de 
cooperarea cu întreprinderile de 
comerț exterior românești „ME- 
TALEXPORTIMPORT". .,PETROL
EXPORT", „DUNĂREA". „CHIMI
CA". „CARPAȚI". cu care avem o 
colaborare îndelungată. Am parti
cipat la majoritatea edițiilor Tir
gului internațional București și 
am avut ocazia să mă conving 
că această manifestare comercială 
internațională este bine organizată, 
întreprinderile românești expun de 
la un an la altul produse tot mai 
noi. de tehnică inaltă. ceea ce de
monstrează , forța industriei dv. 
Personal, vizitind pavilioanele ro
mânești, m-au impresionat mași- 
nile-unelte și produsele industriei 
aviatice. Bucureștiul îmi place 
mult, îmi place prin îmbinarea clă
dirilor vechi cu noua arhitectură 
modernă".

Gheorqhe IONIJA
Foto: Eugen Dichiseanu

21 grade, izolat mal ridicate în sud, la 
șfîrșitul intervalului. Pe alocuri s'e va 
produce brumă. în București : Vremea 
va fi relativ rece, îndeosebi în prima 
parte a intervalului. Cerul va fi va
riabil, cu înnorări mai pronunțate la 
început, cînd devine favorabil ploii de 
scurtă durată. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 2 și 6 grade, iar 
maximele între 16 și 20 grade.

In perioada 17—18 octombrie 1988 
a avut loc, la Braga, sub președinția 
ministrului apărării naționale al Re- 
publcii Socialiste Cehoslovace, ședin
ță ordinară a Comitetului miniștrilor 
apărării ai statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia.

La lucrările ședinței au participat 
miniștrii apărării, comandantul-șef 
și șeful Statului Major al Forțelor 
Armate Unite ale statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia.

Sesiunea Comisiei speciale 
a statelor participante la 
în zilele de 17 și 18 octombrie 

1988 a avut loc' la București cea 
de-a troia sesiune a Comisiei spe
ciale in problemele dezarmării a 
statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia. în componența delega
țiilor au intrat reprezentanți ai mi
nisterelor afacerilor externe și mi
nisterelor apărării naționale.

în lumina documentelor Consfă
tuirii de la Varșovia a Comitetului 
Politic Consultativ au fost examina
te probleme legate de viitoarele ne
gocieri asupra reducerii forțelor ar
mate și a armamentelor convențio
nale, precum și a mășurilor pentru 
Întărirea încrederii și securității in 
Europa. Au fost discutate și alte 
probleme privind acțiunile care să

t V
18,00 Fotbal ; Bulgaria — România în 

preliminariile campionatului mon
dial (color). Transmisiune directă 
de/ la Sofia

20.00 Telejurnal
20,25 România la TIB’88 © Export, ca

litate, eficientă
20,15 în pregătirea plenarei C.C. al 

P.C.R. Un amplu și însuflețitor 
program pentru perfecționarea 
întregii activități (color) © Per

ACTUAUTATEA SIPOfiUOVĂ
Azi, la Sofia, debutul fotbaliștilor noștri

în preliminariile „C.M. ’90“
Pare foarte probabil 

ca în meciul de astăzi. 
România — Bulgaria, 
echipa noastră să în
ceapă jocul cu o linie 
de mijloc foarie tînără 
— Ion Sabău (20 ani), 
Gheorghe Popescu (21 
ani), Gheorghe Hagi 
(23 ani) si Dorin Ma- 
teuț (23 ani). Pentru o 
partidă din prelimi
nariile campionatului 
mondial, această linie 
de mijlocași va aduce 
pe terenul stbdiqnului 
„Vâsli Levski" din So
fia argumentele indis
cutabile ale valorii 
tehnice înalte si ale 
perspectivei îndelun
gate. mai puțin însă 
pe acela al experienței 
internaționale. o dată 
ce Popescu si Sabău au 
jucat un meci si. res
pectiv, 5 meciuri sub 
culorile echipei noas
tre naționale. Contra
ponderea în această 
privință să sperăm că 
o vor asigura Hagi (43 
partide) si Mateuț. (33 
^partide). ambii căliți 
în jocuri internaționa
le oficiale si amicale, 
nu numai la formația 
reprezentativă, ci si 
in rîndurlle echipelor 
Steaua si Dinamo 
București.

Pe lingă , portarul 
Silviu Lung, unul din
tre veteranii repre

zentativei, linia defen
sivă va fi alcătuită cu 
multă probabilitate 
din Iovan,. Belodedici, 
Andone și Rotariu. Ar 
fi de remarcat despre 
acești componenți ai 
defensivei că , toți 
patru se inscriu si Pe 
listele de marcatori ai 
echipelor Steaua si 
Dinamo, ceea ce do
vedește .capacitatea lor 
de participare reușită, 
la ambele faze gig 
jocului. In ceea ' ce 
privește Virfurile de 
atac, se va recurge la 
incisivii Marius Lăcă
tuș Si Rodion Cămă- 
taru, in rezervă ime
diată plasindu-se alt 
dribler si tunar de 
marcă, cu afirmări de 
date recente — Clau-. 
diu Vaișcovici.

Desigur. formațiile 
exacte, atit ale Româ
niei. cit si ale Bulga
riei. vor fi cunoscute 
abia cu o oră înaintea 
începerii jocului, am
bii antrenori. Emerich 
Jenei si Boris Anghe- 
lov, arătindu-se foar
te rezervați în de
clarații publice. Des
pre componenta echi
pei bulgare circulă 
mai multe versiuni, 
din care luăm drept 
sigure citeva fragmen
te : nu vor juca Sira- 
Jcov si lskrenov. vor fi

FOTBAL. La Sofia s-a disputat 
marți meciul dintre formațiile Bul
gariei și României din cadrul preli
minariilor campionatului european 
de fotbal, rezervat echipelor de ti
neret.

Partida s-a încheiat cu scorul de 
2—1 (1—0) în favoarea gazdelor. Au 
marcat E. Dimitrov, Mitarski, res
pectiv Cristea.

ȘAH ® In runda a 7-a a turneu
lui de sah „Memorialul Victor Cio- 
ciltea". ce se desfășoară în sala clu
bului I.T.B. (str. Lipscani 21). au 
fost consemnate următoarele rezulta
te : Vlad — Cristea 1—0 ; Bucur — 
Nicolau 0—1 : Bănică — Bugariu

teatre

Comitetul miniștrilor apărării a 
examinat probleme privind activita
tea practică a Forțelor Armate Uni
te, realizarea inițiativelor de pace 
ale statelor participante la tratat, 
formulate la Consfătuirea de la Var
șovia, din anul 1988, a Comitetului 
Politic Consultativ și a adoptat ho- 
tăriri corespunzătoare.

Ședința s-a desfășurat într-o at
mosferă de lucru, în spiritul priete
niei și înțelegerii reciproce.

în problemele dezarmării 
Tratatul de la Varșovia » 

contribuie la intensificarea eforturi
lor in direcția dezarmării.

Din partea tării noastre la lucră
rile sesiunii a participat Constantin 
Oancea, adjunct al ministrului afa
cerilor externe. Sesiunea s-a desfă
șurat intr-o atmosferă tovărășească, 
de lucru, în spiritul înțelegerii reci
proce și colaborării constructive.

Adjunctii miniștrilor afacerilor 
externe au efectuat, de asemenea, 
un schimb de păreri în legătură cu 
organizarea acțiunilor pe linia Tra
tatului de la Varșovia nț, perioada 
pină la viitoarea Consfătuire a Co
mitetului Politic Consultativ care va 
avea loc la București.

Șefii delegațiilor s-au întâlnit ca 
Aurel Duma, ministru secretar de 
stat la Ministerul Afacerilor Externe 
al Republicii Socialiste România.

fecționarea activității de condu
cere și planificare, îmbinarea ar
monioasă a rolului organelor cen
trale cu creșterea răspunderii șl 
atribuțiilor întreprinderilor și 
centralelor

21,05 Roadele acestui pămînt... Versuri 
și cîntece patriotice (color)

21,20 Catjre pregătite la nivelul exi
gențelor dezvoltării economice și 
sociale a patriei (color) — re
portaj

21,35 O țară numită România. Muzică 
ușoară românească (color)

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

insă titulari portarul 
Mihailov (Vitosa), pre
cum și Penev si Pla- 
men Ghetgv. ambii de 
la Sredeț. Fotbaliștii 
noștpi au studiat atent 
videocasetele unor me
ciuri ale echipelor Sre- 
deț si Vitosa. inclusiv 
partida directă dintre 
ele (2—2), precum și 
intilnirile Polonia — 
Bulgaria (3—2) și Bul
garia — R.D.G. (2—2),. 
interesante din punct 
de vedere tactic si al 
particularităților fotba
liștilor bulgari.

Jocul Rom.ânia — 
Bulgaria va începe la 
ora 18 și va fi arbitrat 
de o brigadă poloneză, 
la centru — Liskie- 
wiez. Terenul stadio
nului ..Vasil Levski" 
pare destul de propice 
jocului, deși este pre
sărat cu adincituri 
mici, fapt care pro
voacă unele dificultăți 
de control al balonu
lui. Trebuie -însă spus 
că fotbaliștii români 
s-au antrenat cu mul
tă dispoziție pe acest 
teren si că mărturi
sesc multă încredere si 
optimism in capacita
tea lor de joc.

Valeria 
MIRONESCU

Sofia, prin telefon.

0—1 ; Monea — Tăcu 1—0. In clasa
ment se menține lider Decebal Vlad 
cu 5.5 puncte, urmat de Nicolau si 
Monea cu cite 5 puncte. © In runda 
a 11-a a turneului de șah pentru 
„Cupa mondială", ce se desfășoară 
la Reikjavik. Speelman a pierdut la 
Elvest. iar partidele Kasparov — 
Nunn. Hjartarson — Beliavski, Tal — 
Korcinpi. Sokolov — Spasski. Iusu- 
•pov — Petursșon. Andersson — Ni- 
kolici s-au încheiat remiză. In frun
tea clasamentului se află Tal. Be
liavski si Elvest cu cite 7 puncte, 
urmați de Sokolov si Kasparov — 6.5 
puncte. Timman — 6 puncte (1). 
Nunn — 6 puncte etc.

15; (sala Cosmonauților, 11 12 04) : 
Amnarul fermecat — 15
© Circul București (10 41 95) : Mara
tonul circului — 19
© Studioul de teatru I.A.T.C.
(15 72 59) ; Prof. dr. Omu — 18

cinema
© Hanul dintre dealuri : SCALA 
(11 03 72) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, MELODIA (11 13 49) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19, FLAMURA (85 77 12) — 9; 
11; 13: 15; 17; 19
© Fiul stelelor : LUMINA (14 74 16)
— 9: 11; 13, GLORIA (47 46 75) — 9; 
11; 13, FEROVIAR (50 51 40) —’ 9.; 
ii; 13
© în fiecare ’zi mi-e dor de tine : 
LUMINA — 15,15: 17,30; 19,45
© Răzbunarea haiducilor : GLORIA
— 15; 17: W
© Pruncul, petrolul și ardelenii : 
FEROVIAR — 15; 17; 19, la grădină
— 19
© Nelu : GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 
11,30; 14; 16,30; 19, AURORA (35 04 66)
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19. la grădină
— 19, MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11,30; 
14; 16,30; 19
© Figuranții î STUDIO (59 53 15) —
10; 13; 16; 19
© Agentul straniu : FERENTARI 
(80 49 85) — 15; 17; 19
© Novăceștii •— 9; 11; 13. Să-ți vor
besc despre mine — 13; 17; 19 :
DOINA (16 35 38)
© Transport secret : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 8,45; 11-; 13,15; 15,30;
17.45; 20
© Dragonul alb : VICTORIA (16 28 79)
— 9; .11; 13; 15; 17: 19
© Singuraticul ghinionist * TIM
PURI NOI (15 6110) — 9; ll; 13; 15; 
17; 19
© Misiune specială : GRIVTȚA
(17 08 58) —.9; 11; 13; 15; 17; 19
© Intercepția : DACIA (50 35 94) — 9; 
11; 13; 15; 17: 19
© Frații Karamazov ; COTROCENI 
(49 48 48) — 15; 19



TEZELE PENTRU PLENARA C.C. AL P.C.R.
Responsabilitate și spirit umanist
- trăsături esențiale ale politicii 

externe romanești

DOCUMENT OFICIAL DIFUZAT LA O.N.U.

„STIINTA SI PACEA SÎNT DE NEDESPĂRȚIT
In favoarea convocării unei conferințe internaționale 

consacrate păcii in Orientul Mijlociu

Complexitatea si gravitatea proble
melor cu care este confruntată lumea 
de azi. primejdiile ce planează asu
pra vieții Pe Pămînt aduc în prim 
plan, mai mult ca oricînd. acele 
coordonate ale politicii statelor care 
se definesc prin noțiunile de spirit 
umanist, de răspundere fată de viito
rul umanității. Este un fapt bine 
cunoscut că asemenea atribute carac
terizează esența politicii externe pro
movate de România, de președintele 
Nicolae Ceausescu, acest lucru con
stituind unul din izvoarele prețuirii 
de care această politică se bucură pe 
cele mai diferite meridiane.

Diapazonul preocupărilor româ
nești. al inițiativelor si demersurilor 
în această direcție este amplu si di
vers. fiind semnificative orientările 
privind cele trei mari pericole ce 
amenință umanitatea : cursa înarmă
rilor. subdezvoltarea economică, de
gradarea mediului in eoni urător.

împotriva primejdiei înar
mărilor Evoluțiile din lumea con
temporană pun în evidență ade
vărul. subliniat cu putere de secre
tarul general al partidului, 
președintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, reafirmat în Te
zele pentru plenara C.C. al P.C.R.. că 
dintre toate problemele care con
fruntă omenirea în acest sfirsiț de 
veac și de mileniu se detașează ca 
'gravitate primejdia unei conflagrații 
nucleare, care, in condițiile actuale, 
ariavea consecințe catastrofale pen
tru yntreaga civilizație umană.

Traiectoria pericolului reprezentat 
de înarmări este cît se poate de 
semrlificativă : de la amenințarea pe. 
care Înarmările o reprezentau cîndva 
perUru trupele combatante de oe 
fronturi, ele au ajuns să amenințe 
însăși existenta unor popoare întregi, 
a umanității in ansamblu. Primejdia 
este sporită si de caracterul tot mai 
generalizat al escaladării înarmări
lor ; aria geografică a acestei curse 
s-a extins in ultimii ani prin atra
gerea în procesul Înarmărilor a unui 
mare număr de țări, inclusiv in curs 
de dezvoltare. Aceste evoluții conferă 
dimensiuni tot mai mari pericolului 
de război mondial, care, in condițiile 
actuale, cind lumea a devenit o 
scenă strategică „integrată", nu ar 
putea fi decit un război nuclear. im- 
nlicînd pericolul distrugerii condiții
lor de viată pe Pămînt. \

Iată motivele pentru care România, 
președintele ei desfășoară, de urai 
multi ani. eforturi neobosite. îndrep
tate spre stăvilirea înarmărilor și în
făptuirea dezarmării, spre făurirea 
unei lumi a păcii, fără arttte și fără 
războaie, aceasta fiind problema cen
trală a epocii contemporane.

îrt lumina acestei poziții de prin
cipiu. profund umaniste, partidul si 
statul nostru au elaborat o concepție 
unitară, un program concret, care 
configurează obiectivele imediate si 
de perspectivă ale luptei pentru 
dezarmare. Ca punct central al pro
gramului. susținut in toate acțiunile 
de politică externă ale României so
cialiste. inclusiv in propunerile for
mulate de România la actuala sesiu
ne a O.N.U., sînt înscrise înfăptuirea 
dezarmării nucleare și eliminarea 
completă a armelor atomice din arse
nalele statelor. Programul are în ve
dere. deopotrivă. încetarea experien
țelor cu arme nucleare, renunțarea la 
militarizarea Cosmosului, interzicerea 
si lichidarea armelor chimice, redu
cerea substanțială a efectivelor, ar
mamentelor conventionale si cheltu
ielilor militare. Așa cum este știut, 
tara noastră se pronunță pentru eli
minarea pe etape, oină in anul 2000. 
a tuturor armelor nucleare si a celor
lalte arme de distrugere în masă.

Apreciind în mod realist în
semnătatea acordului privind li
chidarea rachetelor cu rază medie 
și mai scurtă de acțiune, tovarășul 
Nicolae Ceausescu a subliniat că. 
deși important în sine, acordul este 
totuși modest, dacă se are în vedere 
amploarea arsenalelor nucleare ce 
rămîn intacte. Se impune, de aceea, 
intensificarea eforturilor pentru noi 
măsuri de dezarmare, substanțiale si 
eficiente. Cu prilejul sesiunii specia
le din acest an a Națiunilor Unite, 
tara noastră a propus forului mon
dial să lanseze celorlalte țări ale 

lumii chemarea „Dezarmare prin 
fapte". România socialistă avînd de
plină autoritate morală pentru o ase
menea propunere. întrucît ea a fost, 
cum se știe, prima tară din cadrul, 
celor două alianțe, militare care a 
procedat la reducerea armamentelor, 
efectivelor si cheltuielilor militare.

împotriva pericolului sub
dezvoltării. ° altă problemă 
majoră care confruntă lumea con
temporană este cea a subdezvoltă
rii. a decalajelor economice care 
despart și opun țările bogate și cele 
sărace. De multă vreme s-a spus că 
subdezvoltarea constituie o „bombă 
cu explozie intirziată". Or, in pofi
da potențialului exploziv al acestei 
„bombe", nu s-au întreprins mă
suri capabile să ducă la dezamorsa
rea ei. astfel că sărăcia s-a extins 
și s-a agravat continuu, pentru a se 
ajunge in prezent la situația in care 
țările in curs de dezvoltare sînt 
împovărate de o uriașă datorie ex
ternă. insumind peste 1 200 miliar
de de dolari. Aceasta strivește nemi
los economiile țărilor debitoare, li- 
chidindu-le practic orice șansă de 
progres autentic. în ciuda eforturi
lor. uneori disperate, pe care le fac 
țările în curs de dezvoltare pentru 
a-și achita datoriile, acestea in rea
litate continuă să crească, datorită 
dobinzilor excesive percepute de 
creditori. diverselor discriminări 
practicate de aceștia, precum și 
manipulării preturilor la produsele 
de export ale statelor lumii a treia, 
în practică are loc. de fapt, un 
transfer de resurse financiare de la 
cei săraci către lumea bogată.
; Dimensiunea gravității situației 
create este dată nu numai de fap
tul că in țările în curs de' dezvol
tare trăiesc trei' sferturi din ome
nire. ci și de realitatea de necon
testat că solutionarea subdezvoltării 
privește toate statele. Viața, expe
riența internațională ău de- 
itionstrat și demonstrează că accen
tuarea tot mai puternică a actuale
lor asimetrii economice dintre sta
te. agravind nemăsurat situația lu
mii a treia, „dezvoltarea subdezvol
tării" se repercutează, în același 
timp, asupra economiilor statelor a- 
vansate. agravind fenomenele de 
criză.

Spiritul umanist și de înaltă răs
pundere de care sint pătrunse ac
țiunile României, ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu in această pro
blemă majoră a contemporaneității 
este pus in evidență atit de pozi
țiile de principiu, cit șl de căile pre
conizate pentru eliminarea subdez
voltării. Astfel, președintele Româ
niei subliniază faptul că lichidarea 
subdezvoltării trebuie să se bazeze 
în primul rând pe efortul propriu al 
fiecărui popor, pe concentrarea și 
mobilizarea potențialului material și 
uman al țării respective, afectin- 
du-se o parte însemnată a venitu
lui național pentru asigurarea dez
voltării accelerate a industriei, a a-' 
griculturii, a celorlalte ramuri eco
nomice. în același timp, un rol 
foarte important îl are lărgirea co
operării internaționale în cadrul ce
lor două componente fundamentale 
ale sale : cooperarea Sud-Sud și 
Nord-Sud.

Una din tezele susținute constant 
de conducătorul, partidului și statu
lui nostru se referă la necesitatea 
obiectivă a intensificării sprijinului 
internațional acordat, firește. în 
mod deosebit, de statele bogate — 
a căror bogăție a fost acumulată, în 
multe cazuri, ca urmare a exploa
tării de tip colonialist și neocolo
nialist — țărilor rămase in urmă, 
dar și de către toate celelalte sta
te. inclusiv cele socialiste.

în această direcție sînt necesare, 
în opinia României, negocieri intre 
țările economicește avansate și cele 
în curs de dezvoltare cu privire la 
ansamblul dezvoltării economico-so- 
ciale, pentru elaborarea unui pro
gram general de sprijinire a efor
turilor de lichidare a subdezvoltării, 
în cadrul acestui program, un loc 
important ar urma să-1 aibă măsu
rile privind soluționarea globală a 
problemei datoriei externe a țărilor 
în curs de dezvoltare, pornindu-se 

de la principiul că aceasta nu este 
numai o problemă economică, ci' și 
una politică.

împotriva riscului degra
dării mediului înconjură- 
|p, în ultima vreme se vor
bește tot mal mult despre perico
lul ecologic. Practic, aproape că nu 
trece zi fără să se înregistreze a- 
vertismente ale oamenilor de știin
ță. ale unor organizații politice și 
sociale asupra efectelor nocive ale 
degradării mediului înconjurător și 
mai ales în ce privește perspecti
vele întunecate ce se conturează pen
tru înseși condițiile de existență a 
omenirii dacă acest proces ar fi 
lăsat să continue.

într-un șir de țări dezvoltate, sub 
impactul industrializării, au fost 
poluate deja, mai mult său mai 
puțin grav, solul, apa și aerul, 
au dispărut ori sînt pe cale de 
dispariție multe specii de plante și 
animale, iar omul este confruntat, 
la rindul lui, cu diverse maladii cau
zate de poluare. Fenomenul tin
de să cuprindă astăzi, cu intensități 
diferite, toate țările și continente
le. Se vorbește astfel mereu mai 
mult de „bomba ecologică" ce pla
nează asupra prezentului și viitoru
lui omenirii. Unul din aspectele cele 
mai frapante ale atentatelor la a- 
dresa mediului natural este tendin-. 
ta de schimbare a climei pe glob, 
respectiv a Încălzirii ei ca urmare 
a „efectului de seră", fenomen pre
vestitor de mari primejdii pentru 
viata pe planeta noastră.

Preocupările susținute privind pro
blema ecologică sint elocvente pen
tru răspunderea și spiritul umanist 
al politicii externe românești. Româ
nia pornește de la premisa că în 
acest domeniu se impune, deopotri
vă. acțiunea energică și judicioasă 
a fiecărei țări, concomitent cu o 
largă colaborare internațională, pen
tru apărarea mediului înconjurător 
și prevenirea poluării acestuia ca 
urmare a acumulării de reziduuri 
toxice și radioactive. Această pozi
ție — concretizată și in propunerea 
formulată la actuala sesiune a 
O.N.U. de a se inscrie pe ordinea 
de zi un punct special consacrat o- 
crotirii mediului ambiant — vine să 
confirme, o dată in plus, fermita
tea cu care România acționează 
pentru asigurarea unui mediu în
conjurător propice vieții și progre
sului pe Terra. Cu atit mai mult cu 
cit; dacă în materie de dezarmare 
există anumite concertări, in sfera 
ecologică ele deocamdată practic lip
sesc. deși, .precum pericolul atomic, 
poluarea nu are frontiere. Tocmai 
răspunzînd acestui imperativ al zi
lelor noastre, pe care îl reprezintă 
ocrotirea mediului natural, în Româ
nia au fost legiferate în anii din 
urmă măsuri pentru conservarea și 
dezvoltarea fondului forestier, a fost 
adoptată o atotcuprinzătoare lege 
specifică privind protecția mediului 
înconjurător, pe aceeași linie în- 
scriindu-se un șir de programe na
ționale de perspectivă aflate in vi
goare — cele privind amenajarea 
bazinelor hidrografice, dezvoltarea 
și modernizarea localităților, protec
ția apelor.

Atenția deosebită acordată acestor 
trei probleme globale, care privesc 
toate popoarele, indiferent de di
mensiunea sau poziția lor geogra
fică, de apartenența sau neaparte- 
nenta la alianțe politico-militare, 
pune în evidență adevăratul uma
nism și spiritul de răspundere ce 
inspiră politica externă românească. 
Sint poziții susținute cu fermitate 
și consecvență atit pe plan teoretic, 
cît și sub forma unor acțiuni prac
tice. potrivit principiului că. la urma 
urmelor, faptele sînt cele ce dau 
adevărata măsură a intențiilor. Toa
te aceste poziții și acțiuni relevă cu 
putere realismul, justețea și im
portanța eforturilor perseverente 
ale României. ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu îndreptate spre 
soluționarea problemelor majore ale 
contemporaneității, în. interesul tutu
ror statelor, pentru crearea unei 
lumi a păcii si progresului general.

Vasile OROS

Apelul participanților la 
național de chimie 

către chimiștii și oamenii
NAȚIUNILE UNITE 18 (Ager- 

preș). — Apelul adresat de pârtiei - 
panții la cel de-ral III-lea Congres 
național de chimie din România 
către chimiștii și oamenii de știin
ță din toată lumea a fost difuzat 
ca document oficial al O.N.U.

Apelul dă expresie voinței de 
pace, înțelegere și conlucrare, afir
mată cu putere in cadrul lucrărilor 
de participanții la congres si adre
sează o vibrantă chemare cercetă
torilor si oamenilor de știință din 
întreaga lume ca, in actualele împre
jurări internaționale, deosebit de 
grave și complexe, să-și unească 
eforturile, să-și întărească și mai 
mult conlucrarea și să-și intensifice 
acțiunile pentru a-și aduce. împreu
nă cu popoarele lor. o contribuție 
tot mai actiyă la afirmarea puter

Respectarea dreptului fiecărui popor 
de a-și decide singur soarta 

-un imperativ al contemporaneității 
Intervenția reprezentantului român 

in Comitetul al treilea al Adunării Generale
NAȚIUNILE UNITE 18 (Agerpres). 

— N. Plopeanu transmite : în ca
drul dezbaterilor din Comitetul al 
treilea al Adunării Generale, repre
zentantul permanent al țârii noas
tre la O.N.U. a luat cuvîntul la 
punctul intitulat „Importanța reali
zării universale dreptului popoa
relor la autodeterminare și reali
zarea grabnică a independenței sta
telor și popoarelor care se află sub 
dofriinație colonială, pentru asigu
rarea și respectarea drepturilor 
om ului".

După ce a arătat că Iuipta pentru 
dobindirea și consolidarea indepen
denței. pentru apărarea suveranită
ții naționale, dusă de popoarele 
care secole de-a rindul au îndurat 
jugul colonial, reprezintă unul din 
elementele caracteristice ale epocii 
actuale, avînd un puternic im
pact asupra intregii evoluții a situa
ției mondiale, vorbitorul a declarat 
că poporul român, care la rindul 
său a făcut grele sacrificii pentru 
scuturarea dominației străine, pen
tru făurirea statului național unitar 
român, sprijină întru totul cauza 
dreaptă a acestor popoare și' își ex
primă deplina solidaritate cu efor
turile depuse de ele pentru înain
tarea pe calea progresului șl bună
stării. Viața a arătat că unul din 
imperativele contemporaneității, de 
asigurarea căruia depind îmbunătă
țirea situației internaționale și pre
venirea conflictelor, este respectarea 
de către toate statele a dreptului 
fiecărui popor de a-și decide singur 
soarta, de. a-și alege calea dezvol
tării sociale și politice în concordan
ță cu propriile aspirații. Respec
tarea drepturilor suverane ale na
țiunilor și popoarelor face posibilă 
stabilirea unor relații internaționa
le bazate pe prietenie și cooperare. 
Dimpotrivă, violarea principiului 
egalității în drepturi a popoarelor și 
a dreptului lor Ia autodeterminare 
încalcă legalitatea internațională și 
constituie o amenințare pentru pa
cea lumii.

După ce a condamnat cu fermi
tate politica de apartheid din Afri
ca de Sud. vorbitorul a exprimat 
sprijinul țării noastre pentru efor
turile ce se depun în concordanță

„Criza datoriei externe și dezvoltarea44
Un raport al secretarului general al O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 18 (Agerpres).
— Datoriile externe sînt o gravă 
problemă politică ce se răsfrînge nu 
numai asupra relațiilor dintre țările 
creditoare si debitoare, dar si asu
pra perspectivelor lumii în ansamblu
— se relevă în raportul secretarului 
general al O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar, „Criza datoriei externe și 
dezvoltarea", dat publicității la se
diul Națiunilor Unite.

In raport se arată că, în prezent, 
datele O.N.U. atestă că suma gene
rală a datoriilor externe a ajuns la 
1 200 miliarde de dolari, situația cea 
mai grea existind in America Latină 
și Africa, unde procesul de dezvol
tare a stagnat îp majoritatea țărilor.

NAȚIUNILE UNITE 18 (Ager
pres). — La Națiunile Unite a fosț 
dat publicității raportul secretarului

cel de-al III-lea Congres 
din România adresat 
de știință din toată lumea

nică a politicii de pace șl Înțele
gere între națiuni, la cauza pro
gresului si civilizației, a ridicării 
bunăstării materiale și spirituale a 
tuturor națiunilor lumii.

Corespunzător obiectivelor si pre
ocupărilor O.N.U. în vederea făuri
rii unei lumi fără arme și fără 
războaie, apelul adresează tuturor 
celor ce muncesc pe tărîmul chi
miei chemarea de a utiliza rezulta
tele cercetărilor exclusiv in folosul 
binelui și al prosperității tuturor po
poarelor. în zilele noastre — se ara
tă în apel — știința si pacea sint 
de nedespărțit. Să facem ca. prin 
lupta unită a popoarelor, să triumfe 
deplin politica de dezarmare, de 
securitate' și colaborare, să triumfe 
paoea. bunul cel mai de preț al 
omenirii.

cu Rezoluția 435 a Consiliului de 
Securitate pentru accesul Namibiei 
la independență, pentru inițiati
vele în vederea soluționării paș
nice a altor probleme din sud- 
vestul Africii si din alte regiuni ale 
lumii, ca și pentru asigurarea drep
turilor inalienabile ale poporului pa
lestinian. ale tuturor popoarelor din 
teritoriile aflate încă sub dominația 
colonială.

în continuare, reprezentantul țării 
noastre a evidențiat că dezbaterile 
asupra acestui punct de pe ordinea 
de zi a actualei sesiuni a O.N.U. au 
loc in anul in care poporul nostru 
aniversează împlinirea a 70 de ani 
de la făurirea statului național uni
tar român, măreț act istoric care a 
încununat lupta de veacuri a po
porului român pentru unitate si in
dependență. Marea Unire din 1918 
a reprezentat un punct de cotitură 
in dezvoltarea României moderne, a 
deschis calea dezvoltării națiunii 
noastre. Realizarea unității națio
nale a fost rezultatul dezvoltării is
torice obiettive. al luptei duse de 
întregul popor. Lupta Împotriva in
vadatorilor, pentru eliberare socială 
și națională a reprezentat o trăsă
tură esențială a întregii istorii a po
porului român. Marea Unire din 1918 
a marcat triumful unui ideal pentru 
care s-au sacrificat numeroase ge
nerații.

Așa cum a subliniat președintele 
Nicolae Ceaușescu — a relevat vor
bitorul — realizarea statului na
țional unitar român n-a fost rezul
tatul unor evenimente sau circum
stanțe întîmplătoare, al înțelegerilor, 
realizate la masa tratativelor șgu up 
dar oferit de marile puteri. Aceasta 
a fost rezultatul direct al luptei po
porului român pentru a fi pe deplin 
stăpin pe vechiul său pămînt si pe 
destinele sale, pentru a se dezvolta 
liber și suveran in rindul celorlalte 
popoare și națiuni ale lumii.

în încheiere, reprezentantul țării 
noastre a arătat că România, po
porul român se alătură eforturilor 
depuse de celelalte state în confor
mitate cu rezoluțiile Națiunilor Uni
te pentru asigurarea independenței 
și autodeterminării țărilor și po
poarelor din colonii: 

general al O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar, in care se face o analiză a 
tendințelor pe termen lung ale dez
voltării economice și sociale în lume, 
pipă în anul 2000, subliniindu-se ne
cesitatea unor schimbări structurale 
în economia mondială. Pentru ma
joritatea țărilor în curs de dezvol
tare, anii ’80 au devenit perioada re
ducerii venitului pe locuitor și a 
scăderii nivelului de trai. Potrivit 
experților O.N.U., cauzele acestei si
tuații constau în încetinirea ritmului 
de creștere în țările dezvoltate din 
punct de vedere economic, instabi
litatea piețelor valutare si financiare 
internaționale și lipsa căilor de re
glementare a problemei datoriei ex
terne. Acești factori, se arată în ra
port, se vor manifesta pină în anul 
2000.

RABAT 18 (Agerpres). — în co
municatul dat publicității la Rabat la 
încheierea lucrărilor unei conferințe 
parlamentare euro-arabe, la care au 
participat reprezentanți din 10 țări 
arabe și 9 state europene, precum și 
delegații din partea unor organizații 
parlamentare regionale, s-a relevat 
necesitatea, extinderii și diversifi
cării raporturilor intre forurile le
gislative ale statelor respective, ala 
parlamentelor în general.

Delegații la această reuniune au 
abordat și o serie de aspecte ale 
vieții internaționale, subliniind, în
tre altele, că acest forum se pro
nunță in favoarea convocării unei 
conferințe internaționale consacrate 
păcii in Orientul Mijlociu, sub egida 
O.N.U. Totodată, s-a exprimat re
gretul că eforturile de pină acum nu 
au condus la realizarea de progrese 
în problema palestiniană. Comunica
tul relevă necesitatea asigurării su
veranității Libanului, precum și a 
restabilirii unității sale teritoriale.

Participanții s-au pronunțat pentru 
transformarea Medlteranei într-o 
zonă a păcii și progresului econo
mic.

0 declarație a ministrului de externe iranian
TEHERAN 18 (Agerpres). — într-o 

conferință de presă ținută la Tehe
ran, ministrul iranian de externe. 
Aii Akbar Velayati, a declarat că 
țara sa este dispusă să coopereze cu 
secretarul general al O.N.U. în rea
lizarea planului de pace în patru 
puncte propus de acesta.

El a arătat că la New York sînt 
in curs de desfășurare tratativele de

„Ziua mondială
ROMA 18 (Agerpres). — La sediul 

din Roma al Organizației Națiunilor 
Unite pentru Alimentație și Agricul
tură (F.A.O.) a fost marcată „Ziua 
mondială a alimentației", care a 
avut ca temă anul acesta „Tineretul 
rural". în cuvîntul rostit cu acest 
prilej, președintele Consiliului de 
Miniștri al Italiei, Ciriaco de Mita, 
a subliniat faptul că „destinderea și 
dialogul Esf-Vest trebuie să aibă 
efecte pozitive și asupra cooperării în 
favoarea dezvoltării". El a pus în 
evidență, de asemenea, necesitatea 
reducerii' cheltuielilor militare in fa
voarea cooperării vizind dezvoltarea.

Președintele Portugaliei. Mario Soa
res. s-a referit cu precădere la „dia
logul Nord-Sud", subliniind îndeosebi

CIPRU i încheierea convorbirilor 
intercomunitare de la Nicosia

NICOSIA 18 (Agerpres). — Pentru 
a continua dialogul intercomunitar 
în vederea găsirii unei soluții cu
prinzătoare și general-acceptabile 
pentru problema cipriotă, președinte
le Ciprului. Ghiorghios Vasrilîou. șl 
liderul comunității turce de pe 
insulă. Rauf Denktaș. au stabilit să 
se reîntîlnească în zilele de 17 și 18

„Este necesară intensificarea eforturilor țărilor africane
pentru abolirea sistemului de apartheid"

CAIRO 18 (Agerpres). * — Luînd 
cuvîntul in cadrul reuniunii Comite
tului african pentru drepturile 
orbului, ce se desfășoară la Cairo cu 
participarea a 11 țări de pe conti
nent, ministrul de stat pentru afa
cerile externe al Egiptului. Boutros 
Ghali, a relevat importanța intensi
ficării eforturilor țărilor africane în 
direcția abolirii sistemului de

• APEL. în cadrul unui discurs 
radiotelevizat adresat națiunii, 

I președintele Zambiei, Kenneth
Kaunda, a lansat un apel pentru 
acțiunea comună a tuturor sectoa- 

Irelor societății- în cadrul procesului 
de dezvoltare națională. Acționind 
pe baza principiului umanismului 

I— a subliniat Kaunda — întregul 
popor zambian trebuie să participe 
prin inițiative creatoare și o mun
că de calitate tot mai sporită la 
eforturile care se depun pentru

FILIPINE: Cereri pentru desființarea 
bazelor militare americane

MANILA 18 (Agerpres). — în 
cursul unei demonstrații organizate 
la Manila, mai multe sute de studenti 
filipinezi au cerut desființarea ime
diată a tuturor bazelor militare ame
ricane de pe teritoriul Fllipinelor 
— informează agenția China Nouă.

PORTUGALIA : Partidul ecologist se pronunță 
împotriva aderării țării la U.E.O.

în atenția reuniunii a fost șl do
sarul datoriei externe a țărilor în 
curs de dezvoltare, problemă care, 
prin gravitatea ei, trebuie să pre
ocupe toate statele.

NAȚIUNILE UNITE 18 (Agerpres). 
— într-o scrisoare adresată secreta
rului general al O.N.U., președintele 
Comitetului O.N.U. pentru exerci
tarea drepturilor inalienabile ale po
porului palestinian, Absa Claude 
Diallo, exprimă îngrijorarea profundă 
a comitetului față de situația gravă 
din teritoriile palestiniene ocupate 
și intensificarea politicii de repre
siuni împotriva poporului palestini
an. între altele, se arată că se face 
uz de cartușe din plastic în mod tot 
maȚ frecvent, iar de la începutul ac
țiunilor represive numărul persoane
lor ucise de trupele de ocupație is
raeliene a ajuns la 302. Comitetul 
cere comunității internaționale și 
părților la cea de-a patra convenție 
de la Geneva să întreprindă acțiuni 
eficiente pentru a asigura respecta
rea de către Israel a prevederilor 
acestei convenții referitoare la secu
ritatea și protecția poporului palesti
nian din zonele ocupate.

pace dintre Iran și Irak la nivel de 
experți.

Propunerea secretarului general 
cuprinde, după cum s-a anunțat, ur
mătoarele prevederi : retragerea 
forțelor Iranului și Irakului la gra
nițele internațional recunoscute, re
ținere din partea Iranului în ce pri
vește percheziționarea navelor în 
Golf, schimbul de prizonieri de 
război și dragarea apelor estuarului 
S hatt-EI-Arab.

a alimentației" 
necesitatea unor noi acțiuni vizind 
dezvoltarea continentului african.

Directorul general al F.A.O., Edou
ard Saouma, a pus accentul pe ne
cesitatea unor eforturi sporite din 
partea țărilor puternic industrializa
te in sprijinul dezvoltării . statelor 
„lumii a treia". Pe de altă parte, el 
a arătat că este necesar ca tinerii 
din regiunile rurale să-și poată des
fășura activitatea in aceste zonb, spre 
a se frîna exodul lor de la sate 
Sint necesare acțiuni de urgență — 
a spus Saouma — in favoarea aces
tor tineri, care astăzi sînt conside
rați „paria ai dezvoltării" și care sint 
în număr de 775 milioane — rela
tează agenția A.N.S.A.

noiembrie la New York, s-a anunțat 
la încheierea convorbirilor de la Ni
cosia. El îl vor informa pe secretarul 
general al O.N.U.. Javier Perez de 
Cuellar. în legătură cu progresul 
realizat în convorbirile desfășurate 
pe parcursul a mai multor runde, 
începînd de la 15 septembrie.

apartheid promovat de autoritățile 
rasiste de la Pretoria.

Reprezentantul secretarului gene
ral al Organizației Unității Africa
ne s-a referit la necesitatea coope
rării în domeniul economic și al re
construcției, a afirmării depline a 
drepturilor legitime ale popoarelor 
africane la libertate și independență, 
informează agenția I'.N.A.

Tot mal multi reprezentanți ai popu
lației filipineze. inclusiv oameni po
litici, activiști pe tărim social, m 
pronunță pentru eliminarea acestor 
baze, apreciind că ele știrbesc suve
ranitatea țării — arată agenția.

E DE PRESA
scurt

PRIMIRE. Președintele Consiliu- 
I lui Prezidențial al R. P. Ungare, 

Bruno F. Straub, l-a primit pe 
I Traian Pop, care și-a prezentat

scrisorile de acreditare în calitate 
de ambasador extraordinar și ple- 

Inipotențiar al Republicii Socialiste
România in Republica Populară 
Ungară.

ILA MOSCOVA au început, marți, 
convorbirile dintre Mihail Gorba- 
ciov, secretar general al C.C. al 

IP.C.U.S.. președintele Prezidiului
Sovietului Suprem al U.R.S.S., și 
președintele Braziliei, Jose Sarney, 

I aflat intr-o vizită oficială de prie
tenie in Uniunea Sovietică. Au 
fost examinate — relatează agen
ția TASS — probleme ale relațiilor 

Isovieto-bnaziliene, căile de extin
dere și adincire a acestora pe di
verse planuri, precum și aspecte 
majore ale vieții internaționale. 

progresul tuturor sferelor vieții 
economice si sociale din tară.

REAFIRMARE. Președintele Tan
zaniei. Aii Hassan .Mwinyi. a rea
firmat sprijinul țării sale pentru 
Organizația Poporului din Africa 
de Sud-Vest (S.W.A.P.O.). în ca
drul convorbirilor avute cu pre
ședintele acestei organizații, Sam 
Nujoma, aflat în vizită la Dar es 
Salaam. De asemenea, a fost ana
lizată situația din zona Africii aus
trale. exprimindu-se încrederea 
față de caracterul ireversibil al 
procesului'de dobindire a indepen
denței pentru Namibia.

VIZITA. Președintele Turciei, Ke
nan Evren. care întreprinde o vi
zită oficială la Bonn, a avut, marți, 
convorbiri cu cancelarul federal 
vest-german. Helmut Kohl. De a- 
semenea. Kenan Evren s-a intîlnit 
cu vicecancelarul și ministrul de 
externe. Hans-Dietrich Genscher. 
Au fost examinate probleme bila
terale. precum și aspecte ale si
tuației internaționale, informează 
agenția Efe.

SEMINAR. Reprezentanți ai Par
lamentului ANDIN și ai UNESCO 
participă la Caracas la un seminar 
consacrat dezbaterii unor probleme 
de interes național și internațional 
— informează agenția I.P.S. Sînt a- 
nalizate, cu prqcădere, aspectele 

social-economice Si contribuția ce
lor cinci țări membre ale Pactului 
ANDIN — Bolivia, Columbia, E- 
cuador.. Peru și Venezuela — in 
domeniul drepturilor cetățenești.

PLENARĂ. La Beirut a avut loc 
o plenară a C.C. al P. C. Libanez, 
in cadrul căreia secretarul general 
al Comitetului Central al partidu
lui. George Hawi, a prezentat un 
raport al Biroului Politic cuprin- % 
zihd programul de acțiuni patrio
tice vizind contracararea încercă
rilor de scindare a Libanului, men
ținerea unității țării. în document 
este subliniată necesitatea intensi
ficării, luptei de rezistentă împotri
va ocupației israeliene.'pentru eli
berarea deplină a regiunii sudice 
libaneze — informează agenția 
T.A.S.S.

LA CAIRO au loc convorbiri e- 
conomice la nivel ministerial între 
Egipt și Maroc. Agenția MENA 
informează că cele două părți in
tenționează să creeze o companie 
pentru realizarea unei serii de o- 
biective de interes reciproc..

PROGRAM. în cursul unei reu
niuni ministeriale desfășurate la 
Tunis, statele arabe au elaborat un 
program comun de protejare a me
diului înconjurător. în cadrul aces
tuia s-a convenit asupra a trei 
priorități : lupta împotriva deșerti- 
ficării. combaterea poluării indus
triale și desfășurarea unei campa
nii de explicare a noțiunilor eco
logice.

DECIZIE. Prezidiul Uniunii Creș- 
tin-Sociale (U.C.S.) din R.F. Ger
mania a hotărît ca Theo Waigel să 
dețină în viitor funcția de pre
ședinte al partidului, in locul lui 

Franz-Josef Strauss, care a înce
tat din viață recent. Alegerea Iui 
Waigel va avea loc la Congresul 
U.C.S., programat pentru 18—19 no
iembrie, la Miinchen.

CONVORBIRI. Președintele Fran
ței, Franțois Mitterrand, a avut, 
marți, la Palatul Elysee o rundă de 
convorbiri cu președintele Israelu
lui, Chaim Herzog, care întreprin
de o vizită oficială la Paris. Cu 
acest prilej, informează agenția Ta- 
niug, interlocutorii au examinat 
posibilitățile de a se ajunge la o 
pace trainică in Orientul Mijlociu.

INTILNIRE. La Havana au în
ceput lucrările întîlnirii internațio
nale de informatică „IFO-88", la 
care iau parte specialiști din a- 
proape 30 de țări — transmite a- 
genția Prensa Latina. Sint dezbă
tute probleme referitoare la reali
zările obținute în acest domeniu și 
la utilizarea lor în diverse sec
toare de ■ activitate.

ÎNTREVEDERE. în cursul între
vederii pe care a avut-o cu omo
logul său nipon Sosuke Uno, mi
nistrul nigerian de externe, Ike 
Nwachukwu, aflat in vizită oficială 
în Japonia, a subliniat necesitatea 
ca această țară să adopte sancțiuni 
economice ferme față de Africa de 
Sud pentru a determina guvernul 
rasist de la Pretoria să renunțe la 
politica de apartheid.

ÎN UNIUNEA SOVIETICA a fost 
realizată o explozie nucleară sub
terană cu puterea de pină la 20 ki- 
lotone — relatează agenția T.A.S.S. 
Ea a fost efectuată în vederea ve
rificării rezultatelor cercetărilor în 
domeniul fizicii exploziilor nuclea
re. Nivelul radiațiilor în zona poli

gonului și in afara acestuia este 
normal — precizează agenția.

PREMIUL NOBEL PENTRU E- 
CONOMIE pe acest an i s-a de
cernat marți economistului francez 
Maurice Allais. jn vîrstă de 77 de I 
ani, pentru studiile sale cu privire 
la utilizarea eficientă a resurselor, ' 
precum și in alte probleme de spe
cialitate — informează agenția I 
EFE.

SESIUNE. O sesiune extraordi- I 
nară a parlamentului R.P. Ban
gladesh. consacrată urmărilor inun
dațiilor catastrofale care au afectat > 
în vara acestui an trei sferturi din 
suprafața țării, a inceput la Dhaka. I 
Calamitatea a provocat moartea a 
2 200 de persoane, provocind daune 
culturilor agricole și infrastructurii 
țârii. Președintele Hossain Moham
mad Ershad a prezentat parlamen- ■ 
tului unplan detaliat de măsuri 
menit să conducă la înlăturarea ■ 
consecințelor inundațiilor.

PROCES. La Tribunalul din Bru- | 
xelles a inceput procesul intentat 
grupului de huligani care, la 29 i 
mai 1985, au provocat incidente 
grave pe stadionul „Heysel" din 1
Bruxelles, unde se desfășura finala 
„Cupei campionilor europeni" Ia 
fotbal între echipele F.C. Liverpool |
și Juventus Torino. După cum se 
știe, tragedia de pe stadionul „Hey- i 
seț" s-a soldat cu 39 de morți. Cei 
26 de acuzați, britanici, au fost 
extrădați statului belgian spre a fi i 
judecați la Bruxelles.

POPULAȚIA ECUADORULUI a . 
sporit în ultimii zece ani cu aproa
pe 18 la sută, fiind in 1987 de 9,9 
milioane de locuitori.

LISABONA 18 (Agerpres). — Par
tidul Ecologist Portughez s-a pro
nunțat impotriva aderării țării la 
Uniunea Europei Occidentale 
(U.E.O.). într-0 declarație dată pu
blicității la încheierea reuniunii Con
siliului Național — organul de con
ducere a partidului — se arată că 
intrarea Portugaliei în U.E.O. ar 
submina independența țării. Cel mai 
mare pericol l-ar constitui transpor

Rezultatele alegerilor din Finlanda
HELSINKI 18 (Agerpres). — în 

urma alegerilor municipale desfă
șurate duminică. 16 octombrie, in ca
drul cărora au fost desemnați 12 600 
de noi membri în 444 organe ale ad
ministrației locale, partidele politice 
care alcătuiesc actuala coaliție gu
vernamentală in Finlanda si-au men
ținut pozițiile anterioare, s-a anun
țat oficial la Helsinki.

După numărarea a 99,1 la sută din 
voturile exprimate. Partidul social- 
democrat a obținut 25,3 la sută din 
sufragii, ceea ce presupune o creș
tere de 0,5 la sută față de ultimele

AMERICA LATINĂ

Reuniune consacrată folosirii raționale a surselor 
energetice

QUITO 18 (Agerpres). — în capi
tala Ecuadorului au inceput lucră
rile reuniunii consacrate folosirii ra
ționale a surselor energetice din 
America Latină. Iau parte delegații 
din țările membre ale Organizației 
Latino-Americane a Energiei 
(O.L.A.D.E.) — Argentina, Brazilia, 
Columbia. Costa Rica. Ecuador. Gua
temala, Mexic. Peru. Uruguay si Ve

tul și amplasarea pe teritoriul țării 
de arme nucleare „în situații de cri
ză", așa cum ar stipula obligațiile 
asumate în cazul aderării la U.E.O. 
Cerem guvernului — arată, de ase
menea, declarația — să dispună opri
rea lucrărilor de. construire a sta
ției americane de urmărire a sate
liților de lingă Almodovar, Intrurit 
ea este destinată scopurilor militare.

alegeri locale, din 1984, și de 1.2 la 
sută, dacă se iau in considerație 
alegerile legislative de anul trecut.

Partidul conservator, principalul 
său aliat în cadrul coaliției guver
namentale. a obținut 22.9 la sută, 
cifră similară celei din 1984, și cu 
0,2 la sută sub rezultatele de la 
scrutinul din 1987.

Partidul de centru, de opoziție, a 
obținut cu 0,9 la sută mai multe 
voturi decit în 1984 șl cu 3,5 la sută 
față de 1987. Partidul ecologist în
registrează o crestere.de 2,4 la sută 
fată de 1987.

nezuela. Vorbitorii au prezentat ex
periența țărilor lor in domeniul eco
nomisirii energiei tradiționale si uti
lizării unor surse energetice alterna
tive. Reuniunea are ca obiectiv ela
borarea unui program regional de 
dezvoltare si valorificare superioară 
a surselor energetice latino-ameri- 
cane si caraibiene — precizează 
agenția Prensa Latina.

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA : Cod 71 341. București Piața Sctntell nr. 1. Tel. 17 60 10. 17 60 20. Abonamentele se țao la oficiile poștale șl dlfuzoril din Întreprinderi șl lnstltutii. Cititorii din străinătate se pot abona prin „ROMPRESFILATELIA" — 
Sectorul export-import presă P.O. Box 12—201, telex 10376 prsflr București. Calea Grivltel nr. 64— 66. Tiparul : Combinatul poligrafic CASA SCtNTEU 40 360

crestere.de

