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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a inaugurat lirgul internațional București
Imagine concludentă a capacității economiei noastre naționale, aflată in plin proces de dezvoltare 

intensivă, modernă, expresie a voinței României socialiste de a extinde continuu relațiile economice 
cu toate statele, in interesul colaborării și înțelegerii internaționale

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, a inaugurat 
simbătă, 17 octombrie, Tirgul internațional București.La festivitate au luat parte membri și membri supleanți ai Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.â.R., secretari ai Comitetului Central al partidului, membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, conducători de instituții centrale, organizații de masă și obștești.Au fost prezenți șefii misiunilor diplomatice acreditați la București, directorii pavilioanelor naționale și reprezentanți ai firmelor de peste hotare care iau parte la actuala ediție a tîrgului, corespondenți ai presei străine.La sosirea la Complexul expo- zițional din Piața Scînteii, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au fost întîmpinați cu multă dragoste și căldură de mii de oameni ai muncii din Capitală. Cei prezenți au aclamat cu însuflețire, îndelung, pentru partid și secretarul său general.Pionieri și șoimi ai patriei, tinere și tineri au oferit tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu buchete de flori. Evoluția unor formații artistice a întregit această atmosferă sărbă- torcoscă»A fost intonat Imnul de Stat al Republicii Socialiste România.în cuvîntul de deschidere, tovarășul Ilie Văduva, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, a spus :

Mult Iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii So
cialiste România,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Tovarășe și tovarăși,
Onorată asistență.Inaugurăm astăzi cea de-a XIII-a ediție a Tîrgului internațional București, eveniment de seamă al vieții economice românești și, totodată, cu amplă rezonanță internațională, care se constituie într-o nouă și grăitoare mărturie a dorinței de pace și colaborare a României socialiste cu toate statele lumii, indiferent de sistemul lor social și politic.Vă rog să-mi permiteți să exprim, cu deosebit respect, înalta stimă și aleasa recunoștință tovarășului Nicolae Ceaușescu,secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, căruia îi datorăm inițiativa organizării

Tîrgulul international București, ca manifestare elocventă a realizărilor remarcabile ale economiei românești, dobîndite de poporul nostru sub conducerea partidului, a celui mai iubit și stimat fiu al său — tovarășul Nicolae Ceaușescu.Această mare și semnificativă manifestare economică constituie o nouă și grăitoare dovadă a politicii

consecvente a României de a se încadra tot mai activ și eficient în diviziunea internațională a muncii, de a participa tot mai intens la schimbul mondial de valori materiale și spirituale, de a-și aduce contribuția la soluționarea tuturor problemelor complexe, economice și financiare de depind dezvoltarea fiecărei țări, bunăstarea întregii omeniri.îngăduiți-mi să exprim respectuos omagiu tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, prim viceprim-miniștru al guvernului, președintele Con
careun

siliului National al Științei și în- vățămîntului, și sa-i adresăm cele mai vii mulțumiri pentru sprijinul ;de înaltă competență, constant și. generos, pe care îl acordă promovării schimburilor economice și tehnico-științifice ale României cu celelalte state ale lumii.Salutăm călduros pe ceilalți tovarăși din conducerea de partid și de stat prezenți la manifestarea de astăzi.Ne bucură mult participarea la 'festivitatea inaugurală a oaspeți-
(Continuare în pag. a IlI-a)

Ne aflăm ln'tr-o perioadă tn care 
toate colectivele de oameni ai mun
cii acționează cu fermitate și răs
pundere pentru îndeplinirea inte
grală a planului pe trimestrul IV și 
pe întregul ah 1987, în condiții Supe
rioare de eficiență. In mod evident, 
așa cum a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recenta plenară 
a C.C. al P.C.R., o cale importantă 
pentru realizarea in întregime a pro
ducției planificate, pentru creșterea 
eficienței economice o constituie fo
losirea rațională a materiilor prime, 
materialelor, combustibililor și ener
giei electrice, încadrarea strictă in 
normele de consum stabilite.

După cum s-a arătat la recenta 
plenară a C.C. al P.C.R., dispunem de 
tot ce este necesar pentru bunul 
mers al activității economice, pen
tru ca planul să 
fie întocmai în
deplinit. Viața, 
activitatea con
cretă au ,de
monstrat cu for
ța de evidență a 
faptelor că pro
blemele care âu 
apărut pe par
cursul îndeplini
rii planului pe 
acest an — lega
te mai ales de a- 
provizionarea teh- 
nico-materială a 
unor întreprin
deri — au fost 
determinate atît 
de nerealizarea 
in diferite sec
toare a producției 
in industria orizontală, mai cu sea
mă în metalurgie și chimie, care a- 
veau datoria Să asigure produsele 
necesare ■ pentru alte sectoare, cît și 
de creșterea puternică a consumu
rilor materiale, care, în general, au 
fost mai mari decît prevederile pla
nului, iar in unele sectoare chiar 
față de realizările din ,anul prece
dent.

Sînt numeroase argumente care 
pledează în favoarea unor acțiuni 
hotărîte în fiecare întreprindere, la 
fiecare loc de muncă. în scopul redu
cerii tot mai accentuate a consumu
rilor materiale si energetice. înca
drării stricte in normele de consum 
aprobate. Potrivit reglementărilor le
gale. fiecărui consumator din econo
mie îi sînt strict drămuite, în con
formitate cu planul de producție și 
cu normele de consum stabilite, can
titățile de resurse materiale și ener
getice de care poate dispune într-o 
anumită perioadă; Este.deci de la sine 
înțeles că orice depășire a consumu
rilor normate intr-un anumit sector, 
într-o anumită întreprindere este de 
natură să afecteze resursele destina
te altor unități, determinînd neajun
suri in lanț în aprovizionarea tehni- 
co-materială. Se desprinde deci con
cluzia că gospodărirea cu maximă 
economicitate, așa cum s-a. prevăzut 
in plan, a resurselor materiale Și 
energetice alocate reprezintă o con
diție obligaloMe -pentre - realizarea 
sarcinilor de producție, nu numai în 
fiecare unitate economică, ci si in
tr-o șerie de întreprinderi din anu
mite sectoare si chiar, în general. în 
economia națională.

Șl IN FINAL, CU TOA TE FORȚELE, 
ca la Începutul campaniei

ÎN PAGINA A ll-A: Ancheta „Scînțeii“ în unități agricole 
din județul Giurgiu

PAROȘENI : Producții 
record de cărbune

Colectivul întreprinderii minie
re din Paroșeni. colectiv frun
taș în bazinul carbonifer al 
Văii Jiului și în întrecerea dintre 
unitățile de profil din țară, care a 
lansat chemarea la întrecere pe a- 
cest an, a obținut importante 
succese în creșterea producției de 
cărbune. Aici se acordă o deose
bită atenție continuei creșteri a 
productivității muncii în abataje 
prin introducerea masivă a me
canizării.

— în prezent, întreaga producție 
de cărbune de la I.M. Paroșeni se 
extrage cu complexe de susținere 
și tăiere mecanizate — ne preciza 
ing. loan Beserman, directorul uni
tății. în toate sectoarele de pro
ducție se acordă o deosebită aten
ție sporirii productivității muncii 
pe fiecare miner în abataje. S-a 
reușit astfel ca toate cele 6 bri
găzi dotate cu complexe mecani
zate să obțină productivități mari, 
de peste 20 tone cărbune pe post, 
reușind ca în luna octombrie să 
obținem zi de zi producții-record, 
ceea ce face ca plusul de produc
ție înregistrat de la începutul lu
nii și pînă in prezent să depășeas
că 16 000 tone cărbune. In cinstea 
Conferinței Naționale a partidului 
dorim să ne îndeplinim în întregi
me angajamentul asumat pe între
gul an : extragerea peste plan a 
50 000 tone cărbune. (Sabin Cerbu).

RIMNICU SĂRAT : Anga
jament onorat înainte de 

termen
Angajat cu toate forțele în am

pla întrecere socialistă ce se des
fășoară în întimpinarea Conferin
ței Naționale a partidului, harnicul 
colectiv de oameni ai muncii de la 
întreprinderea de garnituri de fti- 
nă și etanșare Rîmnicu Sărat în
registrează noi și importante succe
se in realizarea și depășirea pla
nului la producția fizică și la ex
port. Astfel, datorită mai bunei fo
losiri a mașinilor si instalațiilor din 
dotare, asimilării de noi produse și 
tehnologii, valorificării superioare 
a materiilor prime, angajamentul 
anual asumat în întrecerea socia
listă la indicatorul nrodhcțin-marfă 
industrial a fost :nden1t-'it ri rie- 
nă~it. Acest succes ce datorează 
deosebi ere terii prodnct'vităț’i 
muncii cn .3 6'9 Ici re persoană 
Demn de menționat este ri faptul 
că în 1987 produse'e roi ri mo
dernizate dețin o pondere de pes
te 45 la sută in totalul produc- 

'■ ției realizate. (Stelian C'.iiper).

Strictețea tn alocarea si consumul 
resurselor are o deplină justificare, 
întrucît tara noastră este nevoită să 
importe o bună parte din materiile 
prime necesare, iar o altă parte, care 
se asigură din interior, se obține cu 
mari cheltuieli, cu mari eforturi fțrin 
exploatarea unor zăcăminte cu un 
conținut mai sărac în substanțe mi
nerale utile sau aflate în condiții 
geologice mai dificile. Prin urmare, 
nu ne putem permite sub nici un 
motiv să consumăm nerațional resur
sele, să le risipim, ci trebuie să le 
utilizăm cu maximum de discernă- 
mint și spirit gospodăresc. Și dacă 
mai este nevoie de încă un argu
ment de natură economică, se cu
vine să amintim legături nemijlocită 
intre nivelul șl. evident, valoarea 
consumurilor materiale șî nivelul 

• In fiecare întreprindere, resursele mate
riale și energetice să fie gospodărite rațional

• Perseverență și răspundere în înfăptui
rea programelor de modernizare a producției

• Respectarea riguroasă a disciplinei con
sumurilor - cerință esențială a autoconduce- 
rii și autogestiunii muncitorești

rentabilității, al eficientei producției. 
Este știut că fiecare procent de re
ducere a ponderii cheltuielilor mate
riale în produsul social asigură un 
spor direct de venit national. Or, 
creșterea venitului national repre
zintă sursa sigură de progres și 
bunăstare.

Adesea, în investigațiile întreprin
se in unități economice pe tema 
neajunsurilor generate de depășirea 
consumurilor materiale față de nive
lurile normate, factorii cu atribuții 
în acest domeniu încearcă a se jus
tifica acuzînd insuficienta funda
mentare a unor norme, care im
pun o reducere prea mare de la 
un an la altul a consumurilor, fără a 
ține seama de situaț’a reală, de con
dițiile tehnice și tehnologice exis
tente. O analiză mai atentă scoate 
însă la iveală netemeinicia unor ase
menea afirmații și pune în lumină 
adevăratele cauze ale nerespectării 
normelor de consum, și anume aba
terile de la disciplina tehnologică, de
ficiențele în organizarea fabricației, 
în exploatarea mașinilor și utilajelor, 
in promovarea tehnologiilor noi, in 
înnoirea și modernizarea producției. 
De fapt, in spiritul și Iiterg legii, 
este necesar ca fiecare normă de 
consum să fie bine fundamentată.

De o bună perioadă de timp, în 
întreaga economie se desfășoară, din 
inițiativa secretarului general al 
partidului, o amplă acțiune de per
fecționare a organizării și moderni
zare a producției, menită să deter
mine. într-o viziune corelată, unita
ră, mutații pozitive profunde in an
samblul activității fiecărei unități
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Modernizarea 
într-o uzină modernă

O unitate ultramo
dernă, cu utilaje de 
înaltă tehnicitate. în
treaga producție este 
înregistrată pe calcu
lator. La orice oră se 
știe exact cît s-a rea
lizat pe o anumită 
perioadă, cît mai este 
de făcut, cu cît s-a 
îndeplinit exportul, 
ce loturi de produse 
au fost expediate în 
ziua respectivă și 
unde și alte date ab
solut necesare în pro
cesul de conducere. 
Un punct luminos 
pîlpîie necontenit pe 
display-ul din cabine
tul directorului. Și, 
din cînd în cînd, au
tomat, cifrele se mo
difică. dispar și se 
rescriu, semn sigur 
că în toate secțiile 
combinatului munca 
se desfășoară susți
nut. Fiecare modifi
care, fiecare cifră își 
are corespondentul 
real în secțiile de pro
ducție. De la halele 
imense în care, sur
prinzător, vezi puțini 
oameni printre ma- 
ș'nile strălucitoare, 
pînă la depozitul de 
produse finite, auto
matizat și el, totul îți 
creează o izbitoare 
impresie de inedit, îți 
dă sentimentul că te 
afli — fără exage
rare ! — într-un uni
vers industrial al vii
torului. Pentru cei 
care lucrează aici 
însă, imaginea aceas
ta — ne-au mărturi
sit toți cei cu care 
am stat de vorbă — 
este obișnuitul, fires
cul.

După cele cîteva 
elemente prezentate 
pînă acum, oricine ar 
fi îndrituit să situeze 
această întreprindere 
într-un mare și de 

tradiție centru indus
trial al țării. Și to
tuși, ea se află am
plasată într-o locali
tate unde, pină acum 
două decenii și ceva, 
nu exista nici un fel 
de industrie, într-o 
localitate care a fost 
puternic racordată la 
pulsul economic al 
țării abia după istori
cul Congres al IX-lea 
al partidului. Cu toate 
consecințele și bine
facerile ce decurg de 
aici. Localitatea? Mu
nicipiul Vaslui. Uni
tatea? Combinatul de 
fire sintetice „MOL- 
DOSIN“, cea mai 
nouă întreprindere de 
acest fel din țară și, 
totodată, cea mai tî- 
nără de pe moderna 
platformă industrială 
vasluiană.

— In același timp 
— ne spune directo
rul acestei unități, 
inginerul Mircea Cio- 
banu — combinatul 
nostru este și cel mai 
modern din țară, dis
pune de un personal 
muncitor bine pregă
tit. în stare să asi
gure o bună exploa
tare a utilajelor din 
dotare, să elaboreze 
noi tehnologii de fa
bricație și să reali
zeze aproape în
treaga gamă nece
sară de piese de 
schimb. Dacă acum 
zece ani ne-am în
ceput activitatea cu 
foarte mul'i munci
tori din alte centre, 
în prezent forța de 
muncă este asigurată 
exclusiv pe p’an lo
cal și pregătită la li
ceul industrial de 
chimie pe care îl pa
tronăm.

— Citeva amănun
te despre activitatea 
combinatului, vă ru
găm.

economice pe planul sporirii pro
ducției și al nivelului tehnic și cali
tativ al acesteia, al creșterii produc
tivității muncii și nu in ultimul riad 
al diminuării substanțiale a consu
murilor materiale. Cu alte cuvinte, la 
fundamentarea fiecărei sarcini de 
producție sau de eficiență economică 
pentru acest an. s-a ținut seama de 
efectele benefice pe care le vor avea 
măsurile stabilite în programele ' de 
modernizare. De bună seamă, pentru 
ca efectele scontate să se resimtă' în 
mod concret în producție este însă 
absolut necesar că măsurile prevă
zute să fie și aplicate ia termenele 
și in condițiile avute in vedere ini
țial. Numai aplicarea lor riguroasă în 
practică poate să valideze temeinicia 
măsurilor stabilite, deci gradul de 
realism al programelor de moderni
zare întocmite de întreprinderi.

Luînd în consi
derare o perioa
dă de șase luni 
din acest an, or
ganele de control 
de specialitate 
au analizat in 285 
de întreprinderi 
din toate ramu
rile modul in 
care se îndepli
nesc măsurile de 
reducere a con
sumurilor mate
riale cuprinse în 
programele de 
modernizare. Șl 
iată ce au con
statat, în esență : 

Mai întîi. un 
fapt pozitiv : 
perseverența cu 

care în numeroase unități eco
nomice s-a acționat pentru a- 
plicarea riguroasă a măsurilor sta
bilite s-a materializat în obținerea 
unor efecte tehnico-economice im
portante, intre care reducerea intr-o 
proporție însemnată a consumurilor 
materiale. De exemplu, în principal 
ca urmare a transpunerii în viață a 
unor măsuri de modernizare tehnică 
și tehnologică, s-au economisit, față 
de plan, între altele, anumite canti
tăți de benzi de oțel laminate la 
rece, laminate din aluminiu, cheres
tea de fag. anhidridă ftalică, acriloni- 
tril, fire din bumbac și tip bumbac. 
In cele mai multe cazuri, aceste eco
nomii s-au obținut pe fondul creș
terii producției pe capacitățile exis
tente, al funcționării cu parametri 
superiori a mașinilor și instalațiilor, 
al sporirii gradului de valorificare a 
materiilor prime.

Cu toate acestea, controalele la care 
ne-am referit au relevat existența, 
în multe întreprinderi, a unor 
mari rămineri în urmă in ce privește 
aplicarea unor măsuri scadente, pre
cum și în legătură cu pregătirea tre
cerii la aplicarea unor măsuri pre
văzute în continuare. Concluzta a 
fost, în toate cazurile, fără echivoc : 
neajunsurile in transpunerea în via
ță a programului de modernizare ex
plică intr-o proporție însemnată de 
ee s-au înregistrat depășiri ale nor
melor de consum. Să recurgem la 
cîteva exemple în acest sens. In In
dustria construcțiilor de mașini nu 
s-au realizat măsurile de perfecțio-
(Continuare in pag. a II-a)

— Ar fi foarte mul
te de spus. Iată, de 
pildă, față de 20 de 
sortimente, cît pro
duceam la început, 
realizăm acum peste 
100 de sortimente de 
fire poliesterice de 
mare finețe și cu înalt 
grad de prelucrare și 
prelucrabilitate. Ca să 
vă faceți o idee, lun
gimea celor mai fine 
fibre de pe un sin
gur format este de 10 
mii de kilometri. Ca 
firul de păianjen. 
Circa 70 la sută din 
producție o exportăm 
în peste 20 de țări 
aflate pe toate conti
nentele. Realizăm, în 
prezent. 85—90 la sută 
din întreaga produc
ție numai de calitate 
extra și întîi.

Cifrele sînt eloc
vente, desigur ; ele 
se susțin însă, după 
cum afirma ing. Ve
ronica Miron, secre
tarul comitetului de 
partid din întreprin
dere, cu deosebire 
prin spiritul de răs
pundere și dăruire al 
oamenilor, prin capa
citatea lor de creati
vitate.

— Intr-o unitate ca 
a noastră, cu o do
tare într-adevăr la 
nivelul ultimelor cu
ceriri ale tehnicii în 
domeniu — ne expli
ca interlocutoarea 
noastră — s-ar putea 
crede că spiritul in
ventiv nu ar mai 
avea un spațiu prea 
mare de manifestare. 
Cu toate a-estea, oa
menii s-au perfec
ționat profesional în 
așa măsură incit a- 
duc ei înșiși, la rîn-

(Uontinuare în pag. 
a V-a)
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SI ÎN FINAL, CU TOATE FORȚELE, 
CA LA ÎNCEPUTUL CAMPANIEI o sarcină de stringentă actualitate:

IN UNITĂȚI AGRICOLE DIN JUDEȚUL GIURGIU MAXIMĂ RĂSPUNDERE PENTRU 
ASIGURAREA ENERGIEI ELECTRICE!

• Energeticieni I Nu precupețiți nici un 
efort, acționați intr-un spirit de ordine și dis
ciplină desăvîrșite pentru asigurarea tuturor 
condițiilor necesare funcționării la parametri 
maximi a centralelor electrice I
• In termocentralele pe cărbune să se 

asigure creșterea disponibilității agregatelor

energetice în vederea sporirii producției de 
energie electrică I
• Fermitate și operativitate in executarea 

integrală și la un înalt nivel calitativ a repara*  
țiilor la grupurile energetice I
• Programul de modernizare a termocen

tralelor sâ fie realizat integral, iar experien
țele deosebite sâ fie larg generalizate I

Înainte de a începe documentarea propriu-zisă în unități agricole din 
județul Giurgiu, am solicitat tovarășului Marin Vasile, director general al 
direcției agricole, să ne spună ce și cit a mai rămas de lucru in actuala 
campanie de toamnă.

— încep prin a sublinia un aspect de natură să ne bucure. Ploile 
din ultima perioadă, deși ne-au ținut puțin in loc cu recoltarea șl trans
portul produselor din cimp. au avut un e£ect deosebit de favorabil asupra 
semănăturilor de toamnă. S-au creat acum condiții optime pentru răsări
rea și dezvoltarea viguroasă a griului, orzului și a culturilor furajere. De 
altfel, pe majoritatea suprafețelor semănate, griul și orzul au răsărit 
frumos, avind condiții să înfrățească pînă la căderea înghețului. în ce 
privește recoltarea, sîntem, ca să folosesc un termen de competiție, pe 
ultima sută de metri. Recoltarea soiei și a cartofilor s-a încheiat. A mai 
rămas de strins porumbul de pe ultimele 6—7 mii de hectare și de cules 
legumele tirzii. Recoltarea sfeclei de zahăr a ajuns la 60 la sută din 
suprafața cultivată, lucrarea executîndu-se, deocamdată, în conformitate 
cu graficele stabilite. în aceste condiții, comitetul județean de partid a 
hotărît unele măsuri, mai ales de ordin organizatoric, astfel incit și în 
final să se înregistreze peste tot un ritm de lucru ridicat, ca la începutul 
campaniei. Urmărim ca pină cel tirziu la 25 octombrie să încheiem recol
tarea tuturor culturilor ce au mai rămas, in același timp cu transportul, 
livrarea la fondul de stat și depozitarea in cele mai bune condiții a în
tregii producții agricole de toamnă.

Așadar, încheierea grabnică a 
mai presantă...

Acum ziua e scurtâ, 
dar nu și pentru oamenii 

harnici
Era ora 8 și în unitățile agricole 

din consiliul agroindustrial Călugă
reni puteau fi văzuți la cimp foarte 
mulți oameni — cooperatori, meca
nizatori, militari și elevi. La C.A.P. 
Călugăreni discutăm cu Iordanca 
Siujitoru, contabil-șef. Unde sînt ce
lelalte cadre din conducerea coope
rativei 7 — Întrebăm. „Președintele 
este la transportul porumbului, iar 
inginerul-șef la recoltat. Sint la 
cimp de cind s-a luminat de ziuă. Eu 
mă ocup de livrarea Ia fondul de 
stat" — ne răspunde. Cit mai este 
de lucru ? „Puțin, dar stați o clipă, 
am situația exactă". Aflăm că po
rumbul mai este de adunat de pe 100 
hectare. La cules sînt 250 de coope
ratori. Cu mijloacele mecanice și 
atelajele concentrate la transport, 
zilnic se livrează la bază 120 tone 
de porumb. „Vă rog să mai rețineți 
un aspect — insistă dinsa. Față de 
2 200 tone plan. pină acum am livrat 
la fondul de stat 3 200 tone de po
rumb. Și acțiunea continuă. Avem o 
recoltă bună".

Da, recolta e bună și creează pro
bleme și celor de la I.A.S. Adunați! 
Copăceni. „Precizați insă că este 
vorba de probleme legate de asigu
rarea unor forțe suplimentare și de 
mai bună organizare a muncii 
pentru a grăbi culesul și transpor
tul producției — intervine tovarășul 
Ion Tevanov, directorul întreprin
derii. Cu forțele mecanice de care 
dispunem, doar trei combine, nu 
putem avansa cum am dori, mai 
ales că dimineața citeva ore nu se 
poate lucra din cauza umezelii ri
dicate a știuleților. Avem însă spe
ranța că vom încheia recoltarea în 
timp scurt. Acum o oră am. fost a- 
nunțat că, din inițiativa comitetului 
județean de partid, 150 de oameni 
ai muncii de la unitățile industriale 
din Giurgiu vor veni chiar de azi 
să ne sprijine la recoltare. împreu
nă cu șeful fermei 8, Petre Roșu, 
tăiem culoare în lanul de porumb, 
pentru a organiza culesul in e- 
chipe de cîte 12 oameni. La fiecare 
echipă asigurăm cîte un mijloc de 
transport, incit să se poată lucra cu 
randament maxim". Să mai notăm 
că în această unitate, care dispune 
de un sector zootehnic puternic — 
aproape 5 000 de taurine și 5 000 de 
ovine — stringerea și depozitarea 
unor cantități cit mai mari de fu
raje sint privite cu toată seriozita
tea. O formație specială, dotată cu 
mijloacele necesare, acționează zi 
de zi, în paralel cu recoltarea, pen
tru a asigura hrana animalelor pe 
timpul iernii.

După cum aveam să aflăm mai 
tirziu de la tovarășul Marinei Ne
grea, directorul trustului județean 
al I.A.S., măsura luată de comite
tul județean de partid vizează su
plimentarea forței de muncă pentru 
următoarele citeva zile in toate În
treprinderile agricole de stat care 
au suprafețe mai mari de recoltat, 
cit și in asociațiile și întreprinde
rile de producere a legumelor. Tot 
în scopul realizării unui ritm de lu
cru ridicat, care să permită în
cheierea recoltării pină la 25 octom
brie, organele agricole de speciali
tate au inițiat acțiuni ample de în
trajutorare atît cu forță de muncă 
manuală, cit și cu mijloace meca
nice. de la unitățile care au termi
nat la cele rămase in urmă din ca-

(Urmare din pag. I)
nare a tehnologiilor de fabricație în 
vederea reducerii pierderilor de pre
lucrare la un număr de peste 150 de 
repere. Șl nu era vorba de măsuri 
de o dificultate tehnică deosebită, 
care să nu fie cunoscute de specia
liști. Dimpotrivă, nu era necesară 
decit extinderea, experienței bune 
acumulate in privința înlocuirii for
jării libere cu forjarea in matrițe în
chise, a tehnologiei clasice de debi- 
tare-strunjire cu cea de deformare 
plastică la rece, a laminării sau tur
nării la cote apropiate de cele fina
le. După cum, nu s-au înfăptuit o 
serie de măsuri de reducere a greu
tății nete și de diminuare a consu
mului de metal prin reproiectarea 
unor repere, subansamble din com
ponența unor produse, cum ar fi 
pompe, instalații de foraj, excava
toare, autovehicule sau mașinl-unel- 
te. Consecința : nerealizarea cu cite
va procente a coeficientului planifi
cat de utilizare a laminatelor feroa
se, ceea ce a însemnat zeci și sute 
de mii de tone de metal consumat in 
plus.

Sau, dacă ne referim la industria 
metalurgică, se cuvine relevat că in 
anumite combinate și întreprinderi 
din această ramură nerealizarea 
coeficientului planificai de scoatere 
a laminatelor din oțelul brut, care 
s-a soldat cu un consum suplimentar 
de oțel, are drept cauze principale 
neasigurarea condițiilor tehnice pen
tru tratarea sub vid a întregii can
tități de oțel prevăzute sau funcțio

recoltării constituie acum sarcina cea 

drul aceluiași consiliu agroindus
trial, dar și între consilii înveci
nate. Asemenea acțiuni, cu efect 
imediat asupra ritmului de lucru, au 
fost organizate la cooperativele a- 
gricole Daia. Putlneiu. Izvoarele, la 
I.A.S. PrundU și I.A.S. Giurgiu.

în centrul atenției ~ 
transportul imediat 

și depozitarea corecta 
a porumbului

Mobilizarea și concentrarea unor 
forțe numeroase la culesul porumbu
lui, îndeosebi, au determinat ca zilnic 
cantitățile recoltate să fie mai mari 
decit capacitatea de transport a pro
ducției. Pe ansamblul județului se 
estimează un deficit la capacitatea 
de transport de circa 2 500 tone pe 
zi. Este și motivul pentru care, din 
inițiativa comitetului județean de 
partid, au fost luate unele măsuri 
menite să diminueze decalajul dintre 
recoltare și transport, incit toată pro
ducția să poată fi depozitată cit mai 
repede și in condiții cit mai bune. 
Iată cum se procedează la I.A.S. 
Giurgiu. „Avem un important deficit 
de capacitate la transportul porum
bului — ne spune tovarășul Stelian 
State, inginerul-șef ai întreprinderii. 
Dar nu oprim nici o clipă recoltarea. 
Tot porumbul netransportat în ace
lași ritm cu recoltarea este depozitat 
la sediul fermelor, pe platforme 
special amenajate. Cind stocurile au 
crescut, timp de o zi sau două or
ganizăm acțiuni speciale pentru 
transportul exclusiv al porumbului, 
pină la lichidarea stocurilor. In felul 
acesta porumbul nu stă mai mult de 
4—5 zile la ferme. La aceste acțiuni 
primim un sprijin puternic. Consi
liul popular municipal Giurgiu ne 
ajută in zilele de transport cu 10—12 
mașini de mare capacitate, de la uni
tățile industriale din oraș".

Merită relevat că acest mod de 
lucru a fost generalizat In toate 
unitățile agricole de stat. De aseme
nea, din inițiativa comitetului jude
țean de partid. în zilele de duminică 
se organizează acțiuni ample la trans
portul producției. Din unitățile indus
triale din județ, numeroase mijloace.

La I.A.S. Adunații Copăceni, recoltarea porumbului se face cu grijă maximă 
pentru evitarea pierderilor

narea necorespunzătoare a instala
țiilor de turnare continuă, precum și 
nevalorificarea tuturor capetelor re
zultate din laminare. De altfel, așa 
cum au constatat organele de specia
litate, in multe unități metalurgice 
programele de modernizare sint prea 
puțin consistente, cuprind măsuri cu 
efecte relativ reduse, care, chiar dacă

Planul - realizat integral, 
cu eficiență economică superioară!
sint integral realizate, nu asigură În
cadrarea in coeficienții de scoatere 
planificați. Din păcate, asemenea 
aprecieri sint valabile și pentru une
le unități din industria chimică sau 
ușoară.

De regulă, întreprinderile in care 
programele de modernizare nu au 
fost tratate cu atenția cuvenită, ad- 
mițindu-se amînarea aplicării anu
mitor măsuri sau chiar anularea 
unora fără a fi înlocuite de altele, 
care să compenseze efectele econo
mice, s-au confruntat cu consecințe 
dintre cele mal neplăcute, între care 
lipsa unor resurse materiale sau 
energetice In cantitate echivalentă cu 
cele consumate în plus. Ceea ce s-a

Depozitarea porumbului In condiții de foarte bună calitate I Așa se 
procedează la baza de recepție volantă din consiliul agroindustrial 

Călugăreni

însumînd 1 200—1 500 tone capacita
te, sint aduse în sprijinul unităților 
agricole. In fiecare seară, coman
damentul de transpărt al producției 
analizează modul în care a fost uti
lizat întregul pâfc auto repartizat in 
campanie. Pentru mărirea coefi
cientului de utilizare și efectuarea 
unui număr sporit de curse s-a 
hotărît ca, obligatoriu, o parte din 
mijloacele de transport să fie în
cărcate de seara, pentru a putea 
face o cursă la baze cit mai de di
mineață. Apoi, pentru eliminarea 
drumurilor in gol, unitățile agricole 
au creat condiții de cazare și masă 
pentru toți șoferii repartizați în 
campanie.

O remarcă aparte se cuvine fă
cută în legătură cu măsurile luate 
pentru buna depozitare și conser
vare a producției. Pornind de la 
unele nereguli manifestate, la toate 
bazele de recepție au fost luate mă
suri ferme pentru depozitarea po
rumbului în mod diferențiat, pe ca
tegorii de calitate, în funcție de 
umiditatea știuleților. Forțe sporite 
au fost concentrate la depănușareă 
porumbului recoltat mecanic, astfel 
incit acesta să fie livrat in condiții 
optime de conservare, fără riscul 
deprecierii, lui.

Nimic din recoltă 
să nu rămînă pe cîmp !
Oriunde te-ai afla în județ poți 

vedea, fie în urma combinelor, fie 
pe terenurile care au fost recoltate, 
echipe de oameni care adună tot. ce 
a^mal rămas după recoltare. „Veri
ficarea și rectificarea suprafețelor 
recoltate sint acțiuni care se fac 
obligatoriu in toate unitățile agri
cole — ne precizează tovarășa Geor- 
geta Oprea, secretar al comitetului 
județean de partid. Numai după ce 
se fac aceste , operații se pot aduna 
cocenii și trece la arat. în felul 
acesta asigurăm ca producția să fie

răsfrint negativ asupra realizării sar
cinilor de plan atit la producția fizi
că, cit și in domeniul eficienței eco
nomice, cu toate consecințele care 
decurg de aici, inclusiv pe planul re
tribuirii muncii pentru activitatea 
desfășurată în acord global.

Deosebit de măsurile de ordin teh
nic, tehnologic sau organizatoric, o 

mare însemnătate are intărirea spi
ritului de răspundere pentru respec
tarea strictă a disciplinei consumuri
lor, ca o cerință esențială a autocon- 
duccrii $1 autogestiunii economico- 
financiare. Este evident că importante 
resurse materiale și energetice pot fi 
economisite printr-un inalt spirit 
gospodăresc manifestat la flecare loc 
de muncă, prin stabilirea unor răs
punderi clare șl precise in folosirea 
fiecărui kilogram de materie primă, 
a fiecărui kilogram de combustibil, a 
fiecărui kilowatt-oră de energie elec
trică, prin lichidarea fermă a orică
rei forme de risipă. Bunăoară, prac
tica a dovedit că importante rezerve 
de economisire a materiilor prime,

strînsă în totalitate, fără pierderi, 
oricît de mici ar fi“. Cu ce folos 
se fac aceste lucrări T

La I.A.S. Giurgiu am văzut concret 
cum se procedează. „Mai intîi punem 
accent pe reglarea cit mai corectă a 
combinelor — ne spunea inginerul- 
șef al intreprinderii. Am redus ast
fel pierderile la recoltarea mecanică, 
cu mult sub limita admisă. Dar ceva 
tot mai rămine in urma combinelor. 
După rectificare mai adunăm circa 
100 kg de știuleți la hectar. La su
prafața cultivată în unitatea noas
tră — 1 500 hectare — asta înseamnă 
o producție totală de 150 tone de 
porumb, care, dacă n-am aduna-o, 
ar însemna pierdere. Și nu-i puțin 
150 de tone". Nu departe. Ia C.A.P. 
Braniștea, întreaga suprafață cu 
porumb a fost culeasă manual, deci 
cu grijă mare pentru evitarea pier
derilor. Și totuși... „Chiar după cule
sul manual noi facem o verificare 
atentă, fiindcă se mai intîmplă să 
rămînă știuleți mai mici- sau mai 
mari — ne spune Ilie Anculăscu, 
președintele cooperativei. Cocenii 
au fost • tăiați; și legați în snopi, 
înainte de a fi transportați la baza 
furajeră, fiecare snop este controlat, 
să nu rămînă nici un știulete. Și ei 
fac parte din producția realizată și 
avem datoria să-i strîngem în tota
litate". Ne-am referit doar la două 
situații, dar o preocupare asemă
nătoare există în toate unitățile agri
cole, ceea ce denotă răspunderea cu 
care se acționează pentru evitarea 
pierderilor de recoltă.

Gogonelele n-au câutare?
In grădinile de legume există o 

amplă, mobilizare de forțe și este fi
resc să fie așa. Intemperiile și peri
colul brumei impun să se acționeze 
rapid pentru stringerea legumelor 
și, in primul rind, a celor perisa
bile. Problema este cum sint valori
ficate acestea.

— Chiar acum am discutat cu be
neficiarii noștri — ne răspunde 
tovarășul Cornel Bernat, directorul 
trustului județean al horticulturii. 
Vor numai roșii coapte, de gogonele 
să nu audă I Abia de săptămîna vi
itoare s-ar putea vorbi de ele. Or, 
sintem intr-o perioadă cind cel mai 
urgent trebuie recoltate gogonelele, 
Unde avem și o producție foarte 
mare. A le lăsa pentru mai tirziu 
înseamnă a le expune la pericolul 
brumelor.

Consemnăm această precizare toc
mai pentru că pe teren ni s-a sem
nalat cu insistență abundența de 
gogonele, dar care nu sint preluate 
de beneficiari in cantități corespun
zătoare cu producția existentă. In
ginerul Nicolae Istrate, directorul 
I.P.L. Uzunu, cea mai mare unitate 
cultivatoare de legume din județ, 
ne-a rugat chiar să facem un apel, 
prin intermediul ziarului, către uni
tățile de profil beneficiare din Ca
pitală, pentru a prelua cantități mai 
mari. O facem cu speranța că se va 
acționa rapid in acest sens, asigu- 
rindu-se valorificarea integrală a 
producției de legume.

Aurel PAPADIUC

materialelor, combustibilului și ener
giei pot fi puse in valoare prin în
cărcarea rațională a mașinilor, utila
jelor și instalațiilor, exploatarea ju
dicioasă, întreținerea și repararea la 
termen și în condiții calitative cores
punzătoare a acestora. De asemenea, 
așa cum s-a subliniat la recenta 
plenară a C.C. al P.C.R., este necesar 
să se acționeze mai hotărît pentru 
organizarea judicioasă a recuperării 
resurselor materiale și energetice re- 
folosibile și reintroducerea lor in 
procesul tehnologic, pentru recondi- 
(ionarea in mai mare măsură a pie
selor și subansamblelor — căi prin 
care se pot obține importante ecp- 
nomii.

Practic, In fiecare Întreprindere, 
secție, atelier, la fiecare loc de mun
că trebuie să se asigure condițiile 
tehnice și instruirea personalului 
muncitor pentru gospodărirea cit mai 
judicioasă și utilizarea resurselor 
materiale și energetice în limitele 
consumurilor normate. Desigur, in 
acest context se cuvine accentuată 
ideea că diminuarea consumurilor 
materiale și energetice nu trebuie și 
nici nu poate fi considerată numai 
ca o problemă de natură exclusiv 
tehnică. Respectarea riguroasă a dis
ciplinei consumurilor materiale și 
energetice trebuie să devină pretu
tindeni o lege de fier a activității 
economice, o sarcină de cea mai 
mare răspundere pentru fiecare om 
al muncii, pentru fiecare colectiv de 
întreprindere.

Comeliu CÂRLAN

In această duminică de octom
brie sărbătorim „Ziua energeti- 
cianului", zi in care întregul nos
tru popor omagiază munca unul 
puternic detașament de oameni ai 
muncii mereu prezenți în ter-. 
mocentrale, hidrocentrale, în
treprinderi de rețele electrice, 
pe șantiere energetice. Ziua de 
astăzi constituie un prilej de 
evidențiere a rezultatelor obținute, 
dar in același timp de analiză exi
gentă, responsabilă a modului in 
care se înfăptuiesc importantele 
sarcini stabilite de conducerea par
tidului pentru acest sector vital al 
economiei naționale.

Avem un ritm de dezvoltare im
petuos. Sintem angajați in înfăp
tuirea unor programe menite a de
termina mutații calitative profunde 
în viața economico-socială a țării. 
Ceea ce ne-am propus va deveni 
faptă. Și rezultatele de zi cu zi vin 
să confirme pe deplin această afir
mație. Firesc, in această strategie 
a dezvoltării, un loc important il 
ocupă energetica. Comparînd re
zultatele de azi cu cele de acum 
zece, douăzeci de ani, ele sint in
contestabil superioare. Avem ne
voie de cit mai multă energie e- 
lectrică, dar in același timp am în
vățat să o prețuim mai bine, să o 
folosim mai eficient, să o gospo
dărim cu maximă grijă.

Se fac eforturi susținute pentru 
creșterea producției de energie 
electrică. Măsurăm cu exactitate 
combustibilul intrat în focarele ca- 
zanelor pentru a fi convertit in 
energie electrică, știm precis kilo- 
wații-oră produși de hidroagregate, 
dar mult mai greu este să apre
ciem eforturile depuse, dăruirea, 
pasiunea, bucuriile sau neîmplini- 
rile oamenilor din citadelele lumi- 
■rtii, ale «miliții de profesie ENER- 
GETICIAN.

Cine zăbovește numai citeva 
ceasuri In camera de comandă a 
unei centrale sau a Dispeceratului 
energetic național, în sala turbine
lor sau la cazane, se poate con
vinge de eforturile, strădania și în
cordarea nervoasă, de operativita
tea și competența în intervenții 
ale celor chemați să dea țării ener
gie electrică. Da ! Pentru această 
profesiune îți trebuie chemare, dă
ruire. Iar în aceste zile energeti- 
cienii sint chemați să-și intensifice 
eforturile, să acționeze cu răspun
dere muncitorească pentru buna 
întreținere și exploatare a agrega
telor, pentru punerea in valoare a 
tuturor resurselor tehnice, organi
zatorice și profesionale in vederea 
realizării exemplare a sarcinilor 
care le revin.

Sint cunoscute măsurile adoptate 
de Comitetul Politic Executiv al

LA TERMOCENTRALA MINTIA-DEVA

La 82 de milioane kWh se ridică producția supli
mentara de energie electrică realizată pină in prezent 
la termocentrala Mintia. Colectivul acestei puternice 
citadele energetice este hotărit ca in întimpinarea 
Conferinței Naționale a partidului să-și indeplineas- 
că angajamentul anual de a pulsa în sistemul ener
getic național 100 milioane kWh peste sarcinile de 
plan. Fiecare kWh produs este înnobilat cu 
cel mai de preț element : energia oamenilor cu 
multiplele ei calități exprimate de dăruirea, pasiunea, 
răspunderea celor ce ii cunoaștem și ii apreciem ca 
energeticieni la Mintia. Ei sint prezenți zj de zi, 
ceas de ceas, minut de minut la pupitrul de coman
dă, in sala turbinelor, in gospodăria de combustibil, 
la reparații, in ateliere sau laboratoare. Prezența lor 
înseamnă cit mai multă energie dată tării. Astăzi, 
de „Ziua energeticianului", evidențiem din rin- 
durile acestui destoinic colectiv cîțiva oameni 
de excepție : Mircea Marc, maistru la repa
rații cazane. Petru Popa, muncitor specialist Ia re
parații turbine, Mihai Szecs, operator la exploatare 
termomecanică. Ion Damian, maistru principal la ex
ploatare electrică. Viorel Moraru. muncitor specialist 
Ia secția automatizări, Francisc Kiss, maistru la re
parații la gospodăria de combustibil.

— Sint lucrători cu care ne mindrim — mențio
nează ing. Ieronim Rusan, directorul întreprinderii 
electrocentrale Deva. O singură secvență de muncă 
cred că poate fi edificatoare in acest sens. La grupul 
nr. 5 a apărut o avarie la instalația de răcire a gene
ratorului, care a fost sesizată prompt de către Mihai 
Szecs. S-a intervenit operativ pentru evacuarea hi
drogenului și introducerea bioxidului de carbon, evi
tindu-se un eveniment care putea avea grave conse
cințe. Este adevărat, este un fapt de excepție, dar pa 
cîte altele care probează competența și spiritul de 
răspundere al oamenilor le înregistrăm ca simple 
fapte de muncă...

— Ce-i preocupă tn prezent pe energeticienii de 
la Mintia 7

— Să finalizăm pină la sfirșitul acestei luni repa
rația curentă la grupul nr. 3, ceea ce ne va da posi
bilitatea să funcționăm la o putere de 1 000 MW. La 
gospodăria de combustibil, reparațiile de bază au fost 
încheiate, instalațiile sint în perfectă stare de ex
ploatare. tn ultimele zile a sporit considerabil can
titatea de cărbune primit, dar mai avem destul de 
mult pină la realizarea stocului de iarnă. Ne preocu
păm de creșterea indicelui de disponibilitate a grupu
rilor energetice. Și această acțiune se concretizează 
prin lucrări de întreținere și reparații de calitate, 
printr-o exploatare competentă.

C.C. al P.C.R. in ședința din 29 sep
tembrie a.c., în vederea Îmbunătăți
rii radicale a întregii activități din 
sectorul energetic, domeniu de 
maximă Importanță pentru econo
mia națională. Sint măsuri luate 
cu scopul esențial de a asigura o 
organizare și răspundere exem
plare, desfășurarea Ireproșabilă a 
muncii în acest sector de însemnă
tate primordială, de a cărui activi
tate depind realizarea in cele mai 
bune condiții a sarcinilor de plan, 
satisfacerea corespunzătoare a ce
rințelor de energie electrică. An de 
an, statul nostru a făcut eforturi 
considerabile, investind însemnate 
fonduri pentru dezvoltarea siste
mului energetic național, in con
cordanță cu ritmurile inalte de 
creștere economico-socială a țării. 
Așa cum sublinia secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la recenta ple
nară a C.C. al P.C.R., dispunem de 
importante, capacități energetice, 
însă acestea trebuie să funcționeze 
la puterea planificată, îndeosebi 
cele care utilizează cărbune.

Examinind cu înaltă exigență 
neajunsurile existente, colectivele 
de oameni ai muncii din toate uni
tățile energetice, sub conducerea 
organizațiilor de partid, au trecut 
neintirziat la îndeplinirea sarcini
lor stabilite de plenara C.C. al 
P.C.R. Desigur, acțiunile avute în 
vedere pentru creșterea producției 
de energie electrică cuprind o sferă 
largă de probleme, care trebuie so
luționate cu cea mai mare răspun
dere. La fiecare obiectiv energetic 
au fost întocmite ample programe 
de măsuri cu termene și responsa
bilități precise, in strinsă concor
danță cu condițiile specifice fiecă-; 
rei unități.

Pentru realizarea sarcinilor tra
sate de conducerea partidului, ă 
programelor stabilite în vederea 
executării integrale a reparațiilor 
grupurilor energetice, astfel incit 
să se asigure creșterea producției 
de energie electrică, in special in 
centralele pe cărbune, este necesar 
să se acționeze cu fermitate și ope
rativitate. Mai există un volum 
mare de lucrări, fapt ce necesită 
o concentrare deosebită de forțe, 
astfel incit toate capacitățile ener
getice să fie pregătite corespunză
tor pentru sezonul rece. Desigur, 
acestei imperioase cerințe trebuie 
să i se subordoneze eforturile atît 
ale energeticienilor din centralele 
electrice, din antreprizele de spe
cialitate, , cit. și ale colectivelor din 
unitățile din industria construcți
ilor de mașini, care trebuie să asi
gure livrarea integrală a pieselor 
de schimb prevăzute. Totodată, 
trebuie să se manifeste exigență 
pentru execuția unor lucrări de ca

Sabin CERBU
corespondentul „Scînteii*

LA ÎNTREPRINDEREA

DE REȚELE ELECTRICE SUCEAVA

în această perioadă, principala preocupare a ener
geticienilor de la Întreprinderea, de rețele electrice 
Suceava, unitate aflată in fruntea întrecerii socia
liste, constă in punerea la punct a instalațiilor in 
vederea funcționării acestora in sezonul rece in de
plină siguranță.

— Un accent deosebit se pune — preciza ing. Ovi- 
diu Mustață, directorul intreprinderii — pe lucrările 
de revizii și reparații ale stațiilor de transformare din 
care se alimentează marii consumatori industriali. 
Prin eforturi comune cu cele ale consumatorilor, am 
reușit să obținem in 9 luni din acest an o economie 
de 65 milioane kWh de energie electrică, in condițiile 
in care județul Suceava raportează realizarea inte
grală a producției-marfă. Aș folosi prilejul oferit de 
a sublinia activitatea deosebită a unor lucrători din 
unitatea noastră : Nicolae Ștefan, electrician. Mihail 
Gheorghiu și Matei Vicol. maiștri, Tiberiu Cujbă și 
Virgil Nicoară, ingineri, și Aurel Steiciuc, matema
tician.

— Ce experiență valoroasă poate fi reținută din 
activitatea unității sucevene 7

— în mod deosebit se cuvin relevate bunele rezul
tate obținute prin extinderea utilizării tehnicii de 
calcul. Concret, a fost conceput și realizat un sistem 
de telegestiune a energiei cu ajutorul căruia se ur
mărește în timp real consumul la principalii consu
matori, existînd în acest fel posibilitatea de inter
venție operativă în cazurile care se impun. Activi
tatea în acest domeniu s-a dezvoltat, în prezent exis
tînd un atelier de proiectare și o brigadă de con- 
strucții-montaj specializată pentru introducerea șl 
utilizarea tehnicii de calcul. Am adăuga la cele rela
tate că sistemul informatic realizat la Suceava este 
in curs de generalizare și la alte întreprinderi de 
rețele, cu aportul institutelor de specialitate ale Mi
nisterului Energiei Electrice. Rezultate deosebite s-au 
obținut și in construcția de microhidrocentrale. in ex
ploatarea acestora la parametri superiori. în aceste 
centrale de putere redusă s-au realizat suplimentar, 
pină în prezent, circa 2,3 milioane kWh de energie 
electrică. Și o știre de ultimă oră : se află în probe 
grupurile la microhidrocentrala Dornișoara, cu o pu
tere de 2 050 kW. Prin darea în exploatare a acestui 
nou obiectiv se va consemna îndeplinirea integrală a 
sarcinilor de punere în funcțiune a capacităților hi
droenergetice pe acest an.

Sava BEJ1NARIU
corespondentul „Scînteii*

litate, evitindu-se neajunsurile 
care s-au făcut simțite in anii 
anteriori șl asigurîndu-se funcțio
narea centralelor electrice la pa
rametri superiori.

Din puterea medie zilnică a sis
temului energetic național o im
portantă parte trebuie asigurată de 
către termocentralele pe bază de 
cărbune. La centralele Mintia, Ișal- 
nița, Oradea și Onești, care Înre
gistrează rezultate apreciabile, poa
te fl ridicat nivelul puterii dis
ponibile. De asemenea, importante 
rezerve există la centralele Doi- 
cești, Paroșenl, Giurgiu șl Dro- 
beta-Turnu Severin, unde pro
ducția de energie electrică șl ter
mică este cu mult sub nivelul pla
nificat. Cil deosebire, in termocen
tralele Turceni șl Rovlnari, unde 
se află instalate importante capa
cități energetice, sint necesare ac
țiuni hotărite ' pentru creșterea 
aportului lor la producția de ener
gie electrică. în general, este im
perios necesar să se acționeze cu 
competență și operativitate in ve
derea creșterii disponibilității agre
gatelor energetice de la centralele 
pe bază de cărbune. Un rol impor
tant in această privință sint che
mate să-l Îndeplinească organizați
ile de partid care, prin măsuri 
specifice pe planul muncii poli
tico-educative. au datoria să se 
preocupe perseverent de cultivarea 
în rindul muncitorilor șl specialiș
tilor a spiritului de exigență in 
muncă, a unei atitudini responsa
bile, a deplinei convingeri că prin 
buna funcționare a instalațiilor 
fiecare unitate energetică contri
buie hotărîtor la livrarea ritmică a 
energiei electrice atît de necesară 
întregii economii naționale pentru 
desfășurarea normală a activității 
productive.
:Este Tittipedei că 'pentru Soluțio

narea problemelor din domeniul 
energetic se impune o strînsă con
lucrare între lucrătorii din cen
tralele electrice și cei din alte 
sectoare ale economiei naționale 
care sint chemați să contribuie la 
asigurarea tuturor condițiilor ma
teriale necesare desfășurării nor
male a activității din sistemul 
energetic.

Ținind seăma de importanța cu 
totul deosebită . a asigurării ener
giei electrice în această perioadă 
pentru înfăptuirea planului de dez
voltare economico-socială, energe- 
ticienii sint datori să acționeze fără 
preget,. cu inaltă responsabilitate 
pentru asigurarea ritmică a ener
giei electrice, corespunzător cerin
țelor economiei naționale. îndepli
nind Întocmai sarcinile trasate de 
conducerea partidului.

Ion LAZAR
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a inaugurat Tîrgul internați o na I B u c u r ești

Imagine
intensivă,

concludentă a capacității economiei noastre naționale, aflată în plin proces de dezvoltare 
modernă, expresie a voinței României socialiste de a extinde continuu relațiile economice

cu toate statele, în interesul colaborării și înțelegerii internaționale
(Urmare din pag. I)lor de peste hotare, a membrilor corpului diplomatic, precum și a numeroși expozanți români și străini, adresîndu-le tuturor un cordial bun venit și cele mai calde mulțumiri.Desfășurîndu-și activitatea sub deviza „Comerț—Cooperare—Dezvoltare", Tîrgul internațional București se bucură și în acest an de un larg interes în rîndul producătorilor din țară și al oamenilor de afaceri de peste hotare, reflectat în participarea a peste 1200 de întreprinderi românești și firme străine din 37 de țări de pe toate continentele.Ilustrînd marile prefaceri și înfăptuiri pe care le-a cunoscut în anii socialismului, cu deosebire în perioada de după Congresul al IX-lea al partidului, economia noastră națională se prezintă la Tîrgul internațional București cu o gamă diversificată de produse moderne, comparabile prin parametrii lor economici, tehnici și calitativi cu cele mai avansate realizări pe plan mondial.Se cuvine reliefată, de asemenea, grija pe care țările și firmele străine participante au manifestat-o în selectarea produselor expuse la T.I.B. ’87.Desfășurîndu-se sub aceste auspicii favorabile, sîntem convinși că și actuala ediție a tîrgului întrunește toate condițiile pentru a a- duce o nouă și însemnată contribuție la intensificarea activității comerciale, în avantajul reciproc al partenerilor, la mai buna cunoaștere și apropiere între parti- Icipanți, la amplificarea colaborării economice internaționale, la consolidarea păcii în lume.

In numele organizatorilor acestei manifestări economice interna- | ționale, cu deosebit respect și i, înaltă stimă adresăm tovarășului f Nicolae Ceaușescu, secretarul ge- i neral al Partidului Comunist Ro- ; mân, președintele Republicii So- !' cialiste România, rugămintea să - binevoiască a tăia panglica inau- ( gurală.
In aplauzele asistenței, tovarășul 

NICOLAE CEAUȘESCU a tăiat 
panglica inaugurală a ediției din 
acest an a Tîrgului internațional 
București.Vizita a început In pavilionul central.Tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu le sînt prezentate produse reprezentative realizate în întreprinderile Ministerului Industriei Electrotehnice, sector de bază al economiei naționale, care atestă, prin dezvoltarea sa, nivelul înalt al industriei românești. SInt expuse cele mai noi și moderne produse care evidențiază progresele înregistrate în electronică, tehnica de calcul, robotică. Se remarcă noile tipuri de microcalculatoare, sistemul de proiectare asistată de calculator. Robotica se regăsește în diferite sisteme de automatizare complexe, mașini-unelte noi șl liniile flexibile, în noua generație de sisteme de comandă, asigurând produselor fiabilitate ridicată și performanțe tehnico-funcționale superioare.Produsele prezentate evidențiază direcțiile prioritare în care se acționează pentru transpunerea în Viață a orientărilor și indicațiilor secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în legătură cu perfecționarea întregii activități de concepție, proiectare și execuție a unor mașini și utilaje de mare complexitate, menite să echipeze la cel mai înalt nivel tehnic capacitățile de producție din industria românească și să satisfacă într-o măsură sporită cerințele beneficiarilor externi.Astfel, rețin atenția în mod deosebit două sisteme cu roboți industriali pentru Industria de autoturisme și industria chimică, robotul specializat în operațiile de instruire a personalului ce utilizează instalațiile și aparatura de automatizare, precum și o nouă generație de sisteme de comandă pentru roboții folosiți în operațiunile de control al calității pieselor sudate.Gama largă de mașini-unelte a- gregat, mașini speciale de mare precizie, celule flexibile, roboții industriali încorporează idei originale, care contribuie la implementarea tehnicii de calcul în procesele de producție din tot mai multe sectoare industriale. Sînt expuse, de asemenea, agregate pentru tehnologii în vid, laser cu destinație industrială și medicală.Secretarul general al partidului 
a urmărit modul de funcționare a unor noi tipuri de mașini-agregat, s-a interesat de randamentul acestora, de precizia prelucrărilor, de alți parametri tehnico-funcționali.

Apreciind realizările din a- cest domeniu, tovarășul Nicolae Ceaușescu a indicat să se acționeze pentru lărgirea gamei de sisteme de comandă numerică, astfel încît să fie dotate cu aceste echipamente toate categoriile de mașini-unelte realizate în țara noastră.în continuare s-au vizitat standurile produselor destinate automatizării proceselor de fabricație în sectoare prioritare ale economiei naționale — energetică, minerit, petrochimie, metalurgie, e- nergetică nucleară —, în alte domenii, realizate la un înalt nivel tehnic, fiind competitive cu produse similare fabricate pe plan mondial.în sectorul rezervat industriei extractive a cărbunelui, minereurilor, petrolului, gazelor, precum și geologiei se prezintă realizări notabile. Prin machete și fotografii sînt înfățișate diferite obiective, instalații, utilaje de mare complexitate, precum și studii, proiecte și tehnologii moderne din domeniul geologiei.Marile combinate și întreprinderi ale industriei metalurgice, în marea lor majoritate creații ale ultimelor două decenii, sînt prezente cu cele mai noi și moderne realizări. Exponatele din acest sector evidențiază ponderea sporită pe care o dețin în momentul de față sortimentele cu grad avansat de prelucrare care valorifică la un nivel superior materiile prime și energia, asigurînd creșterea substanțială a eficienței economice. Metalurgia românească este prezentă la T.I.B. ’87 cu o serie de exponate cu parametri tehnici și calitativi la nivelul celor mai bune produse de acest fel fabricate pe plan mondial.Standurile Ministerului Industrializării Lemnului și Materialelor de Construcții, cuprinzînd o bogată gamă de exponate, ilustrează valorificarea superioară a materiilor prime, îmbunătățirea proiectării, precum și a execuției și, pe această bază, sporirea competitivității produselor românești pe piața externă.Realizate în diverse stiluri și într-o mare varietate de soluții constructive și de finisaj, caracterizate prin originalitate și funcționalitate, piesele de mobilier pun în lumină capacitatea întreprinderilor de a răspunde exigențelor beneficiarilor din peste 40 de țări care importă mobilă românească.în domeniul materialelor de construcții rețin atenția camerele de baie complet echipate, gama variată de materiale pentru tapetat, sortimentul bogat de faianță, gresie, articole de feronerie, precum și cel de placaje, parchet, panel, cherestea.Industria construcțiilor de mașini este larg reprezentată și la actuala ediție a T.I.B. în pavilionul central sînt expuse componente pentru autoturisme, autocamioane, tractoare și avioane, motoare de diferite capacități, rulmenți, cuzineți și elemente de asamblare.

La standul rezervat motoarelor pentru autoturisme, autocamioane, tractoare, avioane a fost relevată preocuparea specialiștilor de a realiza noi tipuri — în special cele de mare putere, solicitate de diverse ramuri ale industriei.Prin machete, planșe și fotografii este ilustrat^ de asemenea, ampla dezvoltare a industriei navale românești.Vizita a continuat pe platformele în aer liber, unde sînt expuse, într-o gamă variată, autoturisme, autocamioane, tractoare și mașini agricole, precum și creații ale industriei aeronautice românești. Sînt prezentate diverse variante ale autoturismelor „Dacia", „Oltcit" și „ARO". Reține atenția gama largă de autocamioane, autotractoare, autobasculante, autospeciale cu destinații multiple, de autobuze urbane, interurbane și pentru turism, de microbuze și troleibuze. La rîndul lor, tractoarele românești sînt prezentate în diverse tipuri, de la 26 la 180 CP, pe roți și șenile, în variante pentru agricultură, șantiere de construcții și alte sectoare economice. Sînt expuse, de asemenea, semănători pentru cereale, alte mașini agricole.Secretarul general al partidului a apreciat rezultatele obținute și a cerut să se acționeze în continuare pentru realizarea de mașini agricole cu un consum redus de carburant. De asemenea, s-a indicat să fie pusă la punct sistema de mașini pentru recoltarea porumbului, în vederea scurtării timpului necesar pentru această lucrare agricolă.Sectorul energetic înfățișează bogata experiență românească în construcția de baraje și hidrocentrale, în producția de agregate și utilaje energetice, aparataje electrice de înaltă și joasă tensiune. De asemenea, este prezentată activitatea de construcții energetice și montaj în străinătate. România realizînd pentru numeroase țări linii electrice de înaltă tensiune, stații de transformare, lucrări de electrificare.Tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu le-au fost prezentate unele din cele mai noi și moderne realizări ale industriei de utilaj greu din cele peste 450 de produse expuse.Sectorul rezervat transporturilor și telecomunicațiilor ilustrează în mod pregnant preocuparea specialiștilor pentru sporirea gradului de mecanizare și automatizare a lucrărilor, pentru modernizarea întregii activități din acest domeniu.în continuare, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din conducerea partidului și statului au vizitat standurile rezervate chimiei și petrochimiei. Panouri și grafice sugestive, precum și exponatele prezintă evoluția acestei ramuri de bază a economiei naționale purtătoare de progres tehnic, care. 

în perioada 1965—1987, și-a sporit potențialul productiv de peste 8 1 ori.Secretarul general al partidului este informat despj-e preocupările colectivelor de chimiști și petro- chimiști privind modernizarea și diversificarea continuă a producției.Se remarcă, în special, produsele industriei de sinteză a elasto- merilor, situată la nivel mondial. Caracteristic pentru industria românească producătoare de cauciucuri sintetice este faptul că a- ceasta s-a bazat pe activitatea proprie de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică. Sub directa îndrumare a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu au fost finalizate cercetările în domenii de vîrf ale chimiei și petro

chimiei, materializate în elaborarea unor tehnologii și instalații moderne pentru obținerea cauciucului poliizopfenic și polibutadie- nic, plastifianților, poliesterilor și produselor epoxidate, a rășinilor de hidrocarburi etc. De altfel, o serie de tehnologii și instalații din a- ceste sectoare, ca și din altele, funcționează în diverse țări ale lumiiS-a vizitat în continuare pavilionul industriei ușoare, reprezentată de aproape 4 500 de sortimente de un înalt nivel calitativ. Varietatea și calitatea sortimentelor, estetica modelelor oglindesc continua dezvoltare și modernizare a industriei ușoare, capacitatea sa de a-și înnoi rapid structura fabricației.Secretarul general al partidului a apreciat exponatele din acest 

sector și a cerut să se accentueze diversificarea sortimentelor in pas cu cerințele și exigențele beneficiarilor, în vederea valorificării superioare a materiilor prime, a,tît la produsele pentru piața internă, cît și la cele destinate exportului.în standurile rezervate agriculturii sînt expuse numeroase produse horticole, semințe de culturi cerealiere și tehnice din soiuri și hibrizi de înaltă productivitate, mașini și utilaje agricole realizate în unitățile specializate ale Ministerului Agriculturii.Industria alimentară este prezentă cu un bogat sortiment de produse.în sectoare speciale sînt prezentate produsele realizate de unitățile UCECOM și CENTROCOOP, bunuri de consum de o largă diversitate obținute prin valorifi

carea superioară a resurselor locale.Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl tovarășa Elena Ceaușescu au vizitat, de asemenea, pavilioanele naționale ale țărilor prezente la T.I.B.’87, precum și standurile firmelor străine. Prezența numeroșilor expozanți de peste hotare constituie o mărturie a interesului constant manifestat pentru T.I.B.. a faptului că produsele românești sînt tot mai solicitate și apreciate pe piața externă.Sînt reprezentate prin pavilioane naționale Argentina, Australia, Austria, Belgia, Brazilia, Bulgaria, Canada, Cehoslovacia, Chile, R.P. Chineză, Columbia, Cuba, R.D. Germană, R.F. Germania, Grecia, Israel, Italia, Iugoslavia, Japonia, Norvegia, Polonia, Senegal, S.U.A., Suedia, Turcia, Ungaria, U.R.S.S. Participă, de asemenea, O.E.P.Conducătorul partidului și statului nostru a fost salutat cu multă căldură, cu stimă și respect de reprezentanți ai guvernelor unor țări participante la T.I.B.’87, de șefii misiunilor diplomatice acreditați în țara noastră, de conducători ai firmelor străine, care și-au exprimat satisfacția de a fi pre- zenți la cea de-a XIII-a ediție a Tîrgului internațional București, de a primi vizita președintelui României.Tovarășului Nicolae Ceaușescu i-au fost transmise, prin reprezentanții țărilor participante, salutul șefilor de state și guverne din a- ceste țări, urări de noi succese în activitatea sa, de prosperitate șl progres pentru poporul român.Mulțumind, tovarășul Nicolae Ceaușescu a transmis, la rîndul său, șefilor de state și guverne din aceste țări un cordial salut, urări prietenești de progres și prosperitate.în cursul vizitei la pavilioanele străine au fost puse în evidență relațiile strînse care s-au statornicit între România și statele reprezentate la T.I.B.’87, cooperarea fructuoasă dintre acestea, fapt care servește progresului fiecărei țări, cauzei păcii, colaborării și înțelegerii internaționale.Președintele Nicolae Ceaușescu a subliniat, cu acest prilej, posibilitățile largi de extindere a conlucrării dintre întreprinderile românești și partenerii lor de pesta hotare, însemnătatea dezvoltării în continuare a bunelor raporturi și colaborării economice existente în prezent.La plecarea din incinta complexului expozițional, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au fost salutați din nou cu vibrante manifestări de dragoste și prețuire de miile de locuitori ai Capitalei care au participat Ia inaugurarea acestei ample manifestări economice internaționale. Cei prezenți au dat glas sentimentelor de profundă gratitudine față de secretarul general al partidului, pentru activitatea sa neobosită pusă în slujba binelui și fericirii națiunii noastre socialiste, înfăptuirii aspirațiilor sale de progres, de colaborare și pace.
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La 15 noiembrie — alegerile de 
deputați în consiliile populare

M0CRAT6MUL SISTEMULUI ELECTORAL
Sistemele politice .din lumea con

temporană diferă între ele prin 
natura orinduirii, prin poziția clase
lor sociale care dețin puterea de 
stat — de aici decurgînd și deose
birile in ce privește mecanismul 
constituirii instituțiilor puterii și 
modalitățile exercitării puterii. în 
această privință, cetățenii participă 
direct sau indirect, pe căi și în mo
duri diferite, la aceste procese com
plexe. Una din aceste căi este sis
temul electoral. Extensia acestuia, 
modul de exprimare a voinței cetă
țenilor, procedurile utilizate pentru 
asigurarea reprezentării în organele 
puterii, relațiile ce se stabilesc în
tre cetățeni și reprezentanții aleși 
sînt indicatori semnificativi pentru 
evaluarea gradului dezvoltării de
mocrației.

In România, cadrul legislativ asi
gură, prin Constituție și Legea elec
torală, atît pentru alegerile in or
ganul suprem âl puterii de stat — 
Marea Adunare Națională — cit și 
pentru cele în organele locale ale pu
terii și administrației de stat — con
siliile populare, asupra cărora ne 
oprim în aceste rînduri — dreptul la 
vot, ca un drept politic fundamental 
al tuturor cetățenilor țării, fără deo
sebire de rasă, naționalitate, sex sau 
religie.

Astfel, sistemul electoral româ
nesc concură, impreună cu alte in
stituții ale sistemului politic, la asi
gurarea condițiilor optime pentru 
participarea activă, nemijlocită a 
maselor largi de oameni ai muncii 
la conducerea vieții sociale, a trebu
rilor obștești, la elaborarea strategiei 
de dezvoltare pe plan general și lo
cal, a tuturor sectoarelor de activi
tate.

DREPTURILE 
ELECTORALE

In România contemporană, cetă
țenilor 1<* * sint recunoscute și garan
tate dreptul de a alege deputați, 
dreptul de a fi aleși deputați și 
dreptul de a revoca deputății înain
te de expirarea mandatului. Impor
tanta exercitării acestor drepturi 
derivă din rolul pe care îl au consi
liile populare ale comunelor, orașe
lor. municipiilor si județelor in ca
drul sistemului democratic româ
nesc.

• Figuranțli SCALA (11 03 72) —
10: 13; 16: 19. FAVORIT (45 31 70) — 
9; 12; ÎS; 19
• Moromețll 1 FEROVIAR (50 51 40) 
— 9; 12; 16; 19. MELODIA (li 13 49)

Dreptul de a alege derivă ’ din 
principiul constitutional potrivit 
căruia titularul puterii este poporul; 
de exercitarea acestuia beneficiază 
toți cetățenii statului. între elemen
tele constitutive ale dreptului de a 
alege, dreptul de vot are o relevanță 
deosebită. El este exercitat de toți 
cetățenii români care au împlinit 18 
ani pină in ziua alegerilor. (Sin
gurele restrîngeri aduse dreptului 
de vot sint stabilite prin lege și pri
vesc aiienatii si debilii mintali, pre
cum și persoanele puse sub inter
dicție prin hotărire judecătorească 
de condamnare la pierderea tempo
rară a drepturilor electorale, ca ur
mare a săvirșirii unor infracțiuni 
foarte grave). In cazul unor omi
siuni de pe listele electorale, cetă
țenii in cauză se adresează comi
siilor electorale sau organelor ju
decătorești care decid inscrierea lor.

Pentru cetățenii României, drep
tul de a fi ales este exercitat in 
aceleași condiții cu dreptul de a 
alege, neexistind discriminări de 
naționalitate, sex. rasă sau religie. 
Se prevede.. doar ca cei ce candi
dează să fi împlinit 23 de ani. A- 
ceastă prevedere urmărește să asi

VIAȚA RAȚIONALĂ
Vigoarea urmașilor depinde
părinților

de sănătatea

„Dorința de a avea urmași este fi
rească util la femeie, cit și la bărbat, 
copiii fiind continuarea vieții lor. 
Pentru mamă, copilul este însăși 
esența vieții ei, împlinirea ei din 
toate punctele de vedere. In ce ne 
privește pe noi, medicii — arăta 
prof. dr. Dan Alecsandrescu, pre
ședintele Consfătuirii pe țară a 
Societății de obstetrică și ginecolo
gie. care a avut loc recent — avem 
înalta datorie profesională de a face 
totul, de a depune toate eforturile, 
de a folosi toate cunoștințele noastre 
științifice și rezultatele experienței 
practice pentru a asigura sănătatea 
și întinerirea populației. Venim in 
înttmpinarea tinerelor familii, a ma
mei și a copilului cu tot ce s-a acu
mulat, ca rezultate bune, in cerceta
rea și practica medicală din acest 
domeniu".

Ce trebuie Să știe tinerii pentru a 
avea o viață de familie Echilibrată, 
pentru a pune temelia unei căsnicii 
fericite 7 Care sint factorii implicați 
direct în nașterea copiilor sănătoși, 
viguroși 7

„Pe primul loc aș situa — ne spune 
conf. dr. Ion Lcmnete, vicepre
ședinte al Societății de obstetrică și 
ginecologie — datoria pe care o 
avem noi, medicii, dar și părinții ti
nerilor și toți cei aflați în jurul lor 
de a le explica importanța menține
rii primelor sarcini. Se cunosc con
secințele grave ale întreruperii sarci
nii, începind cu îmbolnăviri locale 
sau generale pină la cele foarte 
severe, cum este boala canceroasă.

Noi, medicii, sintem confruntați 
zilnic cu situații de acest fel. așa 
incit recomandările le facem in de
plină cunoștință și cu tot simțul 
răspunderii. între toate dorințele ti-

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, Sala 
mare) : Harap Alb — 11; (sala Amfi
teatru) : „Miniaturi" — Teatru mo
dern chinez — 11; Poveste din Holly
wood — 18: (sala Atelier) : Fata din 
Andros — 15
• Filarmonica „George Enescu", 
(15 68 75, Ateneul Român): Stagiunea 
educativă pentru elevi. Ciclul „Că
lătorii in lumea muzicii". Concert 
introductiv : „Trei secole de artă 
muzicală" — 11; Recital de chitară 
Alirio Diaz (Venezuela) — 19
• Opera Română (13 18 57) : Coppe- 
11a — 11; Rlgoletto — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48. bei. 
N. Bâlcescu 2) ; Suzana — 10,30; 
Paganini — 18 

gure. la cei ce sînt aleși, existența 
iunei experiențe de viață publică in 
măsură să-i ajute la îndeplinirea 
mandatului'. în localitățile si jude
țele in care alături de populația ro
mână locuiesc și oameni ai muncii 
de altă naționalitate, in organele lo
cale ale puterii și administrației de 
stat sînt aleși. în mod firesc și fără 
vreo limitare sau discriminare, de- 
putati si din rîndul acelor naționa
lități.

în România, alegerea deputațiîor 
în consiliile populare, ca si in 
Marea Adunare Națională, se face 
prin vot universal, egal, direct și 
secret, ceea ce întărește caracterul 
democratic al acestui important pro
ces politic.

Universalitatea votului rezidă In 
eliminarea oricărei discriminări pri
vitoare la starea materială, pregă
tirea profesională, credința religioa
să, naționalitate, sex. convingerile 
politice, domiciliu etc, în exerci
tarea dreptului de vot.

Fiecare alegător beneficiază de 
un singur vot pentru alegerea de- 
putatilor, ceea ce traduce în fapt 
egalitatea dreptului de vot. Legea 
exclude orice prevedere de natură 
să afecteze egalitatea votului, cum 
ar fi : crearea unor circumscripții 
electorale inegale, stabilirea unor 
colegii electorale, votul plural, vo
tul multiplu, acordarea de ..prime 
electarale“ etc.

La rîndul său. caracterul secret al 
votului permite fiecărui alegător 
să-și exercite în mod liber opțiu
nea cu privire la candidații pre
zentați în alegeri, modul în care el 
își exercită dreptul de vot neputind 
fi cunoscut de o altă persoană.

Dreptul alegătorilor de a-1 revoca 
pe deputat — dacă acesta nu-și în
deplinește îndatoririle sau cind, prin 
fapte contrare eticii și echității, pier
de încrederea alegătorilor din cir
cumscripția în care a fost ales — 
este un alt drept garantat cetățeni
lor români. Organele Frontului De
mocrației și Unității Socialiste exer
cită dreptul de a propune nu numai 
candidatura, ci și revocarea deputa
tului — fie din proprie inițiativă, 
fie la cererea organizațiilor care îl 
compun ori a alegătorilor. De la 
oricine ar porni, propunerea de 
revocare se face in adunări ale ale
gătorilor. în cadrul adunării, alegă
torii se pot pronunța „pentru" sau 
„împotriva" revocării.

DEPUNEREA 
CANDIDATURILOR 

DE DEPUTAȚI
Candidaturile pentru alegeri sînt 

depuse in numele Frontului De
mocrației si Unității, Socialiste. în 
adunări ale alegătorilor, organizate 
în intreprinderi_si organizații eco
nomice. . instituții social-culturale. 
cartiere, sate si unități militare.

Intre măsurile menite să asigure 
democratismul sistemului electoral 
din țara noastră se înscrie și pre
vederea cuprinsă in art. 44 al Le
gii electorale, potrivit căreia : „Pen
tru alegerea deputațiîor în Marea 
Adunare Națională și in consiliile 
populare se pot propune mal multi 
candidați pentru fiecare circum
scripție electorală, urmind a fi aies 
cite un singur deputat pentru fie
care circumscripție". Depunerea a 
două sau mai multe candidaturi, la 
care s-a trecut în 1975, și care s-a 
extins continuu de atunci, repre

nerilor căsătoriți, ti sfătuim să dea 
prioritate urmașilor pentru că ma
șina, casa, excursiile se pot face și 
cițiva ani mai tîrziu. Este posibil ca 
atunci cind iși vor dori copii să nu 
ii mai poată avea, și nu sint puține 
cazurile de acest fel".

Pentru a da naștere la copil să
nătoși, viguroși șl mai ales pentru a 
preveni eventuale deficiențe, cum ar 
fl intre altele și greutatea redusă a 
noului născut, viitorii părinți tre
buie să ia măsuri cit mai din timp. 
In primul rînd, ambii tineri — și nu 
numai viitoarea mamă — iși vor 
controla starea de sănătate și ame
liora eventualele suferințe. De un 
mare folos, in acest sens, au fost 
măsurile luate de Ministerul Sănă
tății pentru organizarea mai eficien
tă a consultului medical premarital. 
Ca urmare, certificatul de sănătate 
pentru căsătorie se eliberează pe 
baza unui consult complex și atent. 
S-au luat totodată măsuri pentru 
organizarea comisiilor de sfat fami
lial cu specialiști competenți, care 
ajută familia prin sfaturi și reco
mandări să își pună temeliile unei 
vieți armonioase, fericite. Dacă după 
evaluarea stării de sănătate medicul 
consideră că sint necesare investiga
ții mai speciale, cei in cauză sint 
îndrumați către cabinetele de pro
fil. în cazul cind există anumite de
ficiențe in sănătatea viitorilor pă
rinți sau anumite afecțiuni eredita
re, se recomandă investigații sau sfat 
genetic, in așa fel incit nici o fa
milie să nu fie lipsită de bucuria 
cbpiilor sănătoși doriți.

O recomandare medicală este ca 
gravida să se adreseze medicului de 
la primele semne de sarcină pentru

• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Grădina Icoanei, 11 95 44) : 
Cintec despre mine Însumi — 10,30; 
Dimineață pierdută — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Cerul înste
lat deasupra noastră — 18,30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) 1
Romanță tlrzie — 19
• Teatrul de comedie (16 S4 60) : 
Măseaua de minte — 10; Acești ne
buni fățarnici — 19
• Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03, 
sala studio) : La un pas de fericire 
— 18,30
• Teatrul Ciulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Să nu-ți faci prăvălie cu 
scară — 10; Cum s-a făcut de-a ră
mas Ca tiu ca fată bătrină — 19; (sala 
Giulești, 18 04 85) : Așteptam pe alt
cineva — 18
• Teatrul satlric-muzlcai „C. Tăna- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Belmondo 

zintă. incontestabil, o perfecționare 
a mecanismului electoral. La ac
tualele alegeri vor fi doi sau trei 
candidați în 92 la sută din circum
scripțiile electorale. Conjugată cu 
desemnarea publică, de către cetă
țeni. multitudinea candidatilor are 
menirea de a oferi alegătorilor po
sibilitatea să încredințeze mandatul 
de deputat celor mai experimentați, 
mai energici și mai priceputi dintre 
cei propuși pe buletinul de vot.

Pentru a asigura condiții echita
bile între candidați. în circumscrip
țiile în care se prezintă mai multe 
candidaturi, aceștia sînt oameni ai 
muncii avînd. in general. același 
statut socioprofesional, același sex, 
aceeași naționalitate, virste apropia
te etc. Astfel, acolo unde candi
dează un tînăr muncitor român, al 
doilea candidat va fi și el un tînăr 
muncitor român, iar acolo unde can
didează o profesoară maghiară, a 
doua candidată va fi de aceeași 
naționalitate și de profesie apro
piată sau asemănătoare. Actionind 
în condițiile unei asemenea distri
buiri a candidatilor in circumscrip
țiile electorale, alegătorii isi vor 
manifesta opțiunile electorale por
nind de la calitățile individuale, 
alegînd pe acel candidat pe care 
îl consideră că își va îndeplini în 
cele mai bune condiții angajamen
tele âșumate. Prin sistemul candida
turilor multiple în alegeri se asigu
ră alegerea celor care prezintă cele 
mai mari garanții pentru ducerea la 
îndeplinire a împuternicirilor date 
de alegători.

CAMPANIA 
ELECTORALĂ — 

UN LARG DIALOG 
POLITIC

Campania electorală a Frontului 
Democrației și Unității Socialiste 
este astfel organizată incît să fie 
eliminată orice discriminare între 
candidați sau între alegători. Can- 
didațiior li se asigură aceleași con
diții de publicitate și aceleași mij
loace materiale in cursul campaniei 
electorale. Ei nu angajează în ale
geri fonduri bănești personale, su
mele datorate pântru publicitate 
fiind suportate din bugetul statului, 
ca de altfel toate celelalte cheltuieli 
ce decurg din organizarea și desfă
șurarea alegerilor.

Alegerile nu sînt și nu pot fi doar 
un moment tehnic, o procedură de 
rutină ; în România ele sînt pre
cedate de o amplă campanie politică 
și reprezintă un prilej deosebit pen
tru desfășurarea unui larg dialog 
politic.

Platforma electorală a Frontului 
Democrației și Unității Socialiste 
reflectă, firește, linia politică și o- 
biectivele programatice ale partidu
lui ; în lumina acestora, materialele 
electorale ale F.D.U.S. urmăresc să 
sintetizeze rezultatele obținute în 
perioada legislaturii care s-a înche
iat și să prezinte programul le
gislaturii viitoare. Cînd cetățenii 
sînt chemați să-și exercite dreptu
rile electorale, se pronunță asupra 
candidaților avînd o perspectivă 
clară asupra direcțiilor în care se 
angajează dezvoltarea societății, 
asupra obiectivelor economice, so
cial-culturale de atins în perioada 
legislaturii pentru care au loc ale
gerile.

Campania electorală. tntîlnirile 
dintre candidați și alegători se con

a I se asigura cele mai bune condiții 
de naștere. La rîndul lor, medicii au 
obligația profesională de a depista 
sarcina In primele luni, in așa tel 
Incît să fie cunoscute posibilitățile 
gravidei de a se adapta la condițiile 
cu totul speciale ale acestei etape 
din viața ei. Vor putea fi tratate din 
timp eventualele suferințe care ar 
influența sănătatea mamei sau a 
copilului. In cursul sarcinii, fătul trece 
printr-o perioadă de o complexitate 
cu totul deosebită, perioadă in care 
poate să sufere influențe pozitive și 
negative, din cele mai diferite, ale 
mediului înconjurător. Specialiștii 
atrag atenția că nici un medica
ment — nici chiar aspirină, biseptol, 
paracetamol și mai ales antibiotice — 
nu se vor lua fără recomandarea 
medicului, mai ales in primele luni 
de sarcină, pentru a nu influența 
dezvoltarea normală a fătului. In 
legătură cu factorii din mediul ex
tern, trebuie cunoscut rolul nefast al 
abuzului de alcool, dar și al fumului 
de țigară, ințelegînd prin aceasta că 
femeia gravidă nu va sta intr-o ca
meră în care se fumează, alcoolul și 
fumul de țigări influențind in mod 
negativ evoluția fizică și mentală a 
fătului. Cercetări recente au scos 
tn evidență că sensibilitatea fătului 
și a nou-născutului sint cu totubdeo- 
sebite și încă insuficient cunoscute; 
de aceea trebuie să se evite tot ce 
ar putea influența negativ viața 
mamei și a copilului.

O viitoare mamă trebuie sâ știe 
că un copil hipoponderal — cu o 
greutate redusă, sub nivelul nor
mal, chiar și in condițiile in care 
nașterea a fost la termen, adică după 
37 de săptămini — este cu mult mai 
sensibil, mai puțin rezistent decît

al Ilrlea — 19; (sala Victoria, 50 58 65): 
Pe placul tuturor — 19
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Mary Poppins — 10,30
• Circul București (10 41 95) : A sosit 
circul 1 — 10; 15,30; 19
• Teatrul „Țăndărică*  (15 23 U, sala 
Victoria) : Boroboață — 11; (sala 
Cosmonauților, 11 12 04) : Punguța cu 
doi bani — 11,30

cinema 

stituie ca dezbateri publice, cetățe
nești. în cursul adunărilor electorale 
se formulează numeroase propuneri 
cu privire la perfecționarea activită
ții organelor locale, a întregii acti
vități economico-sociale și înde
plinirea planurilor de dezvoltare. Se 
realizează astfel o dezbatere demo
cratică, cu întregul popor, a proble
melor fundamentale ale dezvoltării 
localităților, județelor, a întregii so
cietăți și, implicit, participarea ne
mijlocită a maselor largi de oameni 
ai muncii la conducerea tuturor sec
toarelor de activitate.

Relațiile dintre alegători șl repre
zentanții lor nu se termină în ziua 
alegerilor, ci continuă pe intreaga 
durată a mandatului. Pe întreg par
cursul acestei perioade, deputății se 
află sub controlul alegătorilor, răs
punderea deputațiîor in fața alegă
torilor constituind un principiu 
garant al activității democratice a 
statului, al așezării puterii de stat pe 
temeiul intereselor și voinței între
gului popor.

DESFĂȘURAREA 
ALEGERILOR

în conformitate cu prevederile 
legii electorale, se constituie comi
siile electorale locale care au rolul 
de a urmări, pe toată perioada des
fășurării campaniei electorale, apli
carea dispozițiilor legale privitoare 
la alegeri și de a da îndrumări 
asupra tuturor problemelor referi
toare la aplicarea acestora, potrivit 
competenței lor teritoriale. Din 
aceste comisii fac parte reprezen
tanți ai Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, ai organizațiilor 
care îl compun, precum și reprezen
tanți desemnați în adunări ale alegă
torilor din Întreprinderi și instituții, 
de la sate. Comisiile asigură întoc
mirea listelor de alegători, în care 
sint înscriși toți cetățenii cu drept 
de vot din circumscripția respectivă.

în timpul votării, în incinta localu
lui de vot este interzisă propaganda 
electorală. La inchiderea votării, 
comisia electorală efectuează numă
rătoarea voturilor. Președintele co
misiei electorale de circumscripție 
eliberează candidatului care a obți
nut cel mai mare număr de voturi 
certificatul doveditor al alegerii ca 
deputat. în acest moment ia naștere 
mandatul de deputat, el urmind a 
fi validat ulterior, în sesiunea de 
constituire a organului puterii de 
stat în care este ales deputatul.

★
Prin întreaga sa structură, sistemul 

electoral din România socialistă re
flectă profundul democratism al so
cietății noastre, oferind tuturor cetă
țenilor, fără nici o deosebire, drep
tul de a fi ales și de a alege în 
mod liber reprezentanții în organele 
puterii de stat, asigurind totodată o 
puternică activizare politică a ma
selor, manifestarea pe un plan 
larg a responsabilității sociale. în 
acest cadru, actuala campanie elec
torală pentru alegerile de deputați 
de la 15 noiembrie este chemată să 
se afirme ca un puternic factor de 
mobilizare a întregului popor pentru 
înfăptuirea obiectivelor Congresului 
al XlII-lea, pentru traducerea in 
viată a Programului partidului de 
edificare a socialismului și comunis
mului pe pămîntul patriei.

C. NICULESCU

cei cu greutate normală. Organismul 
fătului este deosebit de fragil și sen
sibil, orice fenomen li poate in
fluența evoluția. Greutatea fătului 
este influențată direct de modul 
neigienic de viață, cu un stil de 
viață dezordonat, consum de alcool 
și țigări, dizarmonie in viața de fa
milie ; toate acestea produc tulbu
rări in • organismul mamei și al 
fătului, cu repercusiuni ca scăderea 
greutății, dar și altele Imprevizibile. 
De aceea se recomandă ca modul de 
viață, activitatea, odihna și relaxarea 
femeii gravide să se desfășoare în- 
tr-un mediu fizic și social favora
bil ; chiar zgomotele violente sau 
scenele înfricoșătoare din filme pot 
produce indispoziții cu ecou în 
starea generală a gravidei. Specia
liștii ii recomandă acesteia o viață 
cumpătată, din toate punctele de 
vedere, iar celor din jur o atenție 
plină de solicitudine și afecțiune 
față de viitoarea mamă, cea care 
prin toată ființa el contribuie la 
tinerețea și vigoarea populației.

Așa cum a reieșit Ia Încheierea 
lucrărilor consfătuirii pe țară amin
tite, de experiența și rezultatele pre
zentate în cadrul acestei presti
gioase manifestări științifice vor 
beneficia toate unitățile medicale de 
profil. Consfătuirea a oferit noi o- 
rientări in gîndirea medicală, specia
liștii — medici obstetricieni, neona- 
taliști (medicina nou-născutului), pe
diatri etc. — făcînd propuneri pen
tru îndrumări tehnice șl măsuri or
ganizatorice de îmbunătățire a ca
lității actului medical pus in slujba 
mamei și a copilului.

Elena MANTU

- 9; 12; 16; 19, CULTURAL (83 50 13)
— 9; 12; 16: 19
• Colierul de lurcoaze : TIMPURI
NOI (15 61 10) - 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Pădurea de fagi : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15; 17; 19
• Trandafirul galben t VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19
• Nea Mărln miliardar : ARTA 
(213186) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Anotimpul Iubirii : PROGRESUL 
(23 94 10) - 15: 17; 19
• Program special pentru copil șl 
tineret: DOINA (19 35 38) — 9; 11; 
13: 15,15; 17,30; 19,30
• Pădurea de mesteceni : GRTVITA 
(17 08 58) — 15; 17; 19
• Song Song nu renunță : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 17; 19
• Al șaptelea cartuș 1 PACEA 
(71 30 85) — 9; 11: 15; 15; 1T; 19
• Medalion Luchino Visconti : STU
DIO (59 53 15) — 9,30; 12,45; 16; 19,15

DIN TOATĂ ȚARA, DIN TOATE ZILELE SĂPT;

Soluții
ingenioase

Spune o vorbâ românească 
cum că „bunul gospodar scoate 
bani și din piatră seacă". Este un 
adevăr demonstrat de atîtea ori cu 
inițiative și fapte dintre cele mai 
relevante. Despre o asemenea ini
țiativă ne-a vorbit zilele acestea 
inginerul Emii Teodorescu. direc
torul I.A.S. Rîmnicu Vîlcea :

— Atît în fermele noastre zoo
tehnice, cit și în cele ale coopera
tivelor agricole din județul Vîlcea 
se intîmpinau serioase greutăți la 
spălarea bidoanelor pentru lapte. 
Numai cu apă caldă, oricit s-ar fi 
consumat, nu se putea rezolva co
respunzător această problemă. A- 
veam nevoie de un anume praf de 
curățat care să fie ușor antrenat 
de apă. Unul dintre specialiștii 
noștri, inginerul Marcelino Ast, a, 
găsit soluția cea mai potrivită la' 
aplicarea căreia ne-am mobilizat 
cu toții.

— Și rezultatul 7
— Tuful vulcanic existent chiar 

aici, pe dealul de lingă sediul în
treprinderii noastre.- a devenit o 
valoroasă materie primă, iar pen
tru prelucrarea lui folosim o in
stalație pe care am realizat-o cu 
forțe proprii, fără să avem nevoie 
de nici un leu investiții. în felul 
acesta s-au înlăturat necazurile le
gate de curățirea bidoanelor pentru 
lapte. O problemă rezolvată nu 
numai pentru fermele zootehnice 
din județul nostru, ci și pentru alți 
crescători de animale din țară. Așa 
se explică de ce Ia ora actuală am 
atins o producție lunară de peste 
100 000 cutii cu praf de curățat.

Emulația, ofensiva pe frontul 
promovării noului este o stare fi
rească de trăire și de muncă aici, 
la I.A.S. Rîmnicu Viloea, unitate 
zare ocupă in acest an un loc de 
frunte în întrecerea socialistă pe 
ramură. Pentru inițiativele bune 
există nu numai receptivitate, așa 
cum s-a văzut, dar și larg cîmp de 
afirmare. în acest perimetru poa
te fi încadrată și inițiativa ingine
rului Zaharia Dobrescu, privind 
realizare^ după o concepție proprie 
a unei instalații pentru prepararea 
cheagului, produs care, de aseme
nea. are la bază o idee a aceluiași 
inginer. De ani de zile, fabricile 
de brinzeturi folosesc acest produs 
indispensabil procurat din import. 
Or, prin ceea ce a creat acum tî- 
nărui inginer, mai intii pentru ne
voile întreprinderii unde lucrează, 
s-a găsit rezolvare unei probleme 
importante pentru economia națio
nală.

— Ar putea secția pe care o 
conduceți — l-am întrebat pe ingi
nerul Dobrescu — să satisfacă toa
te cererile din țară 7

— Va putea să facă acest lucru 
o dată cu punerea în funcțiune a 
celei de-a doua instalații.

Ion STANCIU

De trei ori mai repede...
Cînd s-a construit 

baraca, orizontul =e 
deslușea pină departe, 
dincolo de Crișul Re
pede. Pe măsură ce di
gul ciștiga in înălțime, 
perspectiva se restrin- 
gea. Acum, digul sting 
al lacului, ajuns la co
ta finală, se interpune 
ca o cortină între gea
mul biroului directo
rului Antreprizei hi
dro Criș-Tileagd, in
ginerul Alexandru 
Bucur, și orizontul 
dealurilor Urvindulul, 
încărcate de livezi a- 
prinse de roșul iona- 
tanelor. „în aval e 
ultima acumulare din 
amenajarea hidroener
getică a Crișului Re
pede. Pentru noi, con
structorii, e un adevă
rat examen" — ne spu
ne directorul.

Cel puțin pentru mo
ment, întrebările
mi-au părut de prisos. 
Amănuntele nici n-au 
intîrziat să vină. Hi
drocentrala Tileagd 
este prima lucrare hi
droenergetică încre
dințată spre execuție 
Trustului de antrepri
ză generală pentru 
construcții industriale 
Oradea. O lucrare în 
afara profilului său de 
activitate. Un examen 
care întrunește toate 
datele ca să fie trecut 
cu nota maximă.

De sus, de pe coro

namentul digului, lu
crarea se dezvăluie în 
toată complexitatea ei. 
Barajul deversor, ca
mera de încărcare, 
centrala hidroelectrică, 
bazinul de liniștire, 
canalul de fugă... Din 
chiuveta lacului s-au 
excavat aproape 7 mi
lioane metri cubi ma
terial depus în diguri. 
Nivelat, vibrocompac- 
tat. După fiecare strat, 
sute și sute de probe, 
de analize de labora
tor. Lung de 7 kilo
metri, lacul va zăgă
zui circa 60 milioane 
metri cubi apă. în cu- 
rînd va începe acumu
larea. „Ca smalțul u- 
nui lighean, așa tre
buie să arate taluzul 
interior al lacului", 
conchide directorul.

Un smalț - în ter-*  
meni tehnici numit pe- 
reu — care depășește 
400 000 mp. Să faci din 
lopată, manual, o ase
menea lucrare e de ne
conceput. Ar necesita 
ani și ani. Plus o ar
mată de oameni. Ma
șini sînt, intr-adevăr. 
Dar puține. Și unele 
aduse din import. Gin- 
dul acesta nu i-a lăsat 
tihnă inginerului Pe
tru Cărmăzan, directo
rul trustului oradea n. 
Nici lui, nici ingineru
lui Aurel Suciu, mal 
tînărul său colabora
tor. Multe nopți albe

au mai petrecut în fa
ța planșetei și în ate
lierele de producție ale 
trustului. Âu făcut mii 
și mii de calcule. Au 
zăbovit nenumărate 
ore pe șantier, în 
preajma digurilor, tes- 
tîndu-și rodul muncii. 
Rezultatul 7 O instala
ție mobilă de turnat 
pereuri. Avantajele 7 
Față de instalațiile 
existente tip ME. rea
lizarea specialiștilor 
orădenl reduce la ju
mătate forța de mun
că și cheltuielile de 
manoperă, cu 60 la 
sută costurile și — lu
cru deosebit de impor
tant — aproape că tri
plează productivita
tea ! Lucru deosebit 
de Important — repe
tăm — pentru că ade
văratul constructor 
țintește totdeauna, în 
mod firesc, comprima
rea timpului, a dura
telor de execuție.

N-aș fi adus poate 
vorba despre toate a-' 
cestea, dacă inginerul 
Cărmăzan nu m-ar fi 
dus pe șantierul de la 
Tileagd să văd la lu
cru a doua instalați^. 
Realizată tot prin au- 
todotare. Și dacă nu 
mi-ar fi arătat, negru 
pe alb, zeci de solici
tări din țară pentru a- 
semenea instalație.

Ioan IAZA.

Curajul n-are vîrstă
Nu împlinise încă 15 

ani, cînd își tot necă
jea antrenorul cu in
sistențele ei :

— Vreau să sar și 
eu !

De pe marginea ae
rodromului privea cu 
nerăbdare colegii mai 
mari, suspendați de 
parașute, in golul din
tre cer și pământ. 
Fata s-a liniștit abia 
cind Aeroclubul Cen
tral Român a aprobat
— pentru prima oară
— dreptul la sărituri 
și celor care au îm
plinit 15 ani. Și ea a 
primit astfel prima 
dispensă de vîrstă a- 
cordată in parașutism!

tn prima zi a sărit 
de la 800 de metri. O 
săritură în gol, cu 
ochii deschiși, strălu
cind de bucurie. A ur
mat apoi „botezul'1 o- 
bișnuit in parașutism : 
cu spini, cu urzici, cu 
apă. Iar cind nerăb
darea ei a încetat să 
mai ardă, a urmat 
munca. O muncă asi
duă, cu antrenamente

mereu mai dificile, 
cu tabere de pregăti
re, cantonamente, con
cursuri. în luna sep
tembrie, la cel de-al 
32-lea campionat na
țional de parașutism, 
a fost cea mai tinără 
participantă, cu un re
cord de sărituri pentru 
virsta ei : 124.

— Principala nou
tate a acestor întreceri 
a fost tocmai faptul că 
la ele au participat 
pentru prima dată ti
neri de 15 ani, iar in 
fruntea lor — Diana 
Ursula Roșu, din Si
biu. Această mare spe
ranță a parașutismu
lui nostru, instruită de 
cunoscutul recordman 
Vasile Mihanciu, a 
concurat alături de 
multiplul campion Iile 
Neagu, deținător a 12 
titluri, lată un fapt 
care dovedește că 
avem și în parașutism 
un climat propice 
pentru depistarea și a- 
firmarea valorilor — 
ne spune dr. Vasile 
Marin, comandantul

detașamentului de pa
rașutism din cadrul 
Aeroclubului Central 
Român.

Dar nici un record 
nu poartă în sine nu
mai echivalenta cu
rajului. Pentru că 
fiecare din etapele 
care au urmat — sal
turile de la 1 000, 1 500 
și 2 000 de metri, exer
cițiile din goana acro
batică, aterizările la 
punct fix — au fost, 
pentru Diana Ursula 
Roșu tot atitea mo
mente ce s-au consoli
dat prin muncă. Mun
că stăruitoare, tenace.

în clasa a X-a E a 
Liceului industrial nr. 
3 din Sibiu, in banca 
a doua de lingă fe
reastră, ocupă un loc 
eleva premiantă și 
la învățătură Diana 
Ursula Roșu. De acolo, 
în răstimpuri, aruncă 
o privire pe cer, 
caligrafiind romantice 
plimbări prin înălțimi.

Ion Onuc NEMEȘ

Cum îi stă bine unui maistru...
— Crește presiunea. Atît. Bun, 

bun, Dați-o jos. Ba nu. Stai puțin. 
Curge ulei. Stringeți garniturile. 
Apoi verificăm din nou.

■— Am înțeles, meștere.
La acest dialog am fost martori 

in atelierul reglaj de la întreprin
derea de mașini grele din Capi
tală. Este un atelier ultramodern. 
Seamănă mai degrabă cu un la
borator. Aici se montează și pro
bează toate, absolut toate tipurile 
de pompe și aparate de reglaj ce 
„intră" pe turbine. Discuția se 
poartă intre maistrul Stelian Bu- 
târoiu și șeful de echipă Ion Pilaf :

— Meștere, ce facem cu cele 12 
cartușe de schimb pentru Turceni 
și Rovinari 7

— Același regim ți ritm ca la 
pompe.

Reporterul simte nevoia să facă 
o scurtă paranteză. De trei luni, 
cei 27 de montori și lăcătuși duc 
o aprigă bătălie cu timpul. Vin la 
lucru cu noaptea in cap și pleacă 
tot noaptea. Motivul 7 Finalizarea 
reparațiilor la grupurile de reglaj 
și pompele aferente grupurilor 
nr. 3 de la Turceni și blocurilor nr. 
4 și S de la Rovinari. S-a muncit „în

forță", cum se spune. Reparațiile și 
montajul au fost efectuate intr-un 
timp record, pe care nici cei mai 
optimiști specialiști nu-1 bănuiau. 
Adică jumătate din timpul pre
văzut.

— Știți cit valorează un cartuș 
de schimb pentru Turceni și Ro
vinari 7

— Nu.
— Un milion de lei bucata. De 

aceea am zis : același regim și ritm 
ca la pompe.

Cei doi specialiști reiau dialo
gul :

— Ioane, vezi cum repartizezi 
oamenii pe echipe. Și nu care cum
va să mă scapi din vedere. Trebuie 
să le terminăm iute de tot. Sint 
așteptate ca piinea caldă la termo
centrale.

Maistrul Butăroiu își împinge cu 
degetul arătător ochelarii. Sub ochi 
se zăresc cearcăne accentuate. ,

— Sînteți cam obosit, tovarășe 
maistru.

— E doar o părere. Lucrez aici 
din 1972. Cînd am venit în uzină, 
atelierul era sigilat. Nu fusese pre
luat de la constructori. De atunci, 
am- lucrat la toate turbinele care

s-au realizat in uzină. Cînd faci 
un lucru cu plăcere, cînd ai oa
meni pricepuți și harnici in subor
dine, nu poți acuza oboseală. ȘI 
cine are vreme să se gindească la 
oboseală acum ? Știm cu toții că 
energeticienii au mare nevoie de 
aceste piese. Ca și de pompele pe 
care le-am dat in avans. Sintem 
hotăriți să le executăm și pe aces
tea tot intr-un timp record. Sâ le 
executăm, nu să le execut. Pentru 
că, în lupta cu timpul, cuvîntul 
hotăritor îl au mentorii Gheorghe 
Geambașu, Ion Gherghe, Traian 
îoniță, Viorel Ghiorghiță, toată su
flarea din atelier, nu eu, mais
trul lor.

Din respect pentru adevăr tre
buie spus că un rol determinant 
in scurtarea termenelor de preda
re al acestor produse îl are și 
maistrul Stelian Butăroiu. Un 
maistru care nu stă cu carnetul șl 
pixul în mină notindu-si realiză
rile și greutățile inerente acestei 
activități, ci care pune mina lu- 
crînd efectiv cot la cot cu munci
torii. Ața cum, de altfel, ii stă cel 
mai bine unul maistru.

Gheorghe IONIȚA

Brigadierul din Socu
Socu este numele unui 

vechi sătuc pitulat In ză
voaiele din lunca Gilor- 
tu'ui. La fel ca toate a- 
șezările sătești ale. tării, 
Socu cunoaște si el, în a- 
ceste zile de toamnă, 
freamătul muncii pentru 
rostuirea roadelor cimpu- 
lui. Aici iși duce viata, 
de cițiva ani buni, vete
ranul tipograf Ion Staicu, 
după mai bine de trei 
decenți de muncă migă
loasă printre culegătorii 
de litere de la Petroșani 
li Tîrgu Jiu, Numai că 
fostul slujitor al slovei 
tipărite nu se mulțumeș
te cu viața tihnită de 
pensionar. De cum s-a 
reîntors printre al săi, 
nea Staicu și-a zis că 
nici ta pensie nu e vre
me de stat. Și s-a apucat 
de treabă, cu toată rivna, 
atît tn gospodăria pro
prie, cit și la rosturile 
cooperativei agricole.

— Este ca argintul viu 
— ne spunea deunăzi un 
sătean. Merge cu noaptea 
in cap la C.A.P. și se în
toarce acasă tot noaptea. 
De aceea, l-am si ales 
brigadier. Acum, nu ne 
mai dă pace cu zorul la 
strinsul legumelor, al ul
timelor suprafețe cu po
rumb, Dar, ce-i drept ii

Dăruire și abnegație
drept : el e cel dinții la 
muncă.

El, muncitorul tipograf, 
obișnuit cu lucrul bine 
făcut, omul care a trăit 
și a transmis, prin slova 
tipărită, bucuria atltor si 
atitor împliniri, nu poa
te sta nici acum pe mar
gine. chiar dacă pensia ti 
asigură cele necesare. 
Mai mult, el înțelege că. 
atît timp cit se simte in 
putere, trebuie să fie 
printre fruntașii obștii. 
Cum își vede pensionarul 
Ion Staicu sarcina de 
brigadier 7

— Nu e o muncă de in
vidiat. Te scoli diminea
ța primul, te culci seara 
ultimul. Alergi de la o 
activitate la alta, pentru 

.că în cimp nu e ca in 
uzină. Uneori te superi 
pe cite unul, care uită că 
hrana se asigură din tru
da ogorului, si iți vine 
să-l iei de guler si să-i 
zici de la obraz că, daci 
nu pune umărul cu tot 
satul, n-are dreptul să 
fie primul la chioșcul de 
pline. Eu știu una si 
bună ; atît timp cit tră
iești in sat. trebuie să 
fact ce fac toti sătenii: 
să muncești, să fii bun 
gospodar, bun cetățean.

Dumitra PRUNĂ.

în procesul tehnologic 
al întreprinderii de alu
mină dih Tulcea. baza de 
prelucrare a bauxitei, nu
mită de specialiști „des
compunere". a dat multă 
bătaie de cap oamenilor 
de aici. Instalațiile pre
văzute în proiectul de e- 
xecuție. o dată puse in 
funcțiune, nu au dat ran
damentele scontate.

— Toată hiba, ne spu
ne inginerul Vasile Cis*  
maru, provenea de la sis
temul de agitare, care se 
făcea cu aer comprimat. 
Multe utilaje și conducte 
erau introduse în recl- 
pienții prin care circula 
concentratul de alumi- 
nat. Toți proiectantii și 
specialiștii în domeniu, 
chemați la Tulcea să 
pună Ia punct această in
stalație. s-au uitat, au ri
dicat din umeri și au 
plecat fără să propună 
vreo soluție.

Din cauza acestei in
stalații, uzina nu func
ționa corespunzător. Re
zolvarea au găsit-o deu
năzi tot oamenii care lu
crează în secția respecti
vă. Inginerul Vasile Cis- 
maru a avut ideea mon
tării unei palete care sea
mănă oarecum cu o e- 
lice de vapor, bineînțeles 
de dimensiuni mult mai 
mici. De unde o astfel de 
elice 7 Specialiștii între
prinderii au făcut calcu
le și au conceput un pro
iect de execuție a piesei 
respective. S-a apelat la

întreprinderea de spe
cialitate din Galați să 
o realizeze. Apelul a 
fost recepționat, dar ter
menul de 'livrare a 
primei elice a fost stabi
lit abia peste un an. Oa
menii din uzina tulceana 
erau însă nerăbdători să 
verifice dacă ideea lor e 
bună sau nu. Și cit mai 
repede. Deși nu i s-a so
licitat în mod expres, 
deși cunoștea foarte bine 
dificultățile pe care le 
are de înfruntat, ingine
rul Stoian Vîlcu. șeful 
secției reparații a între
prinderii. a preluat pro
iectul elicei și. impreună 
cu cei care lucrează la 
turnătoria atelierului me
canic, a realizat o astfel 
de piesă. Imediat a fost 
montată, modifieîndu-se 
totodată instalațiile la 
unul din recipiențil de 
descompunere.

Rezultatul 7 A crescut 
randamentul instalației cu 
aproape 20 la sută. In 
scurt timp, au fost rea
lizate încă 10 astfel 
de elice. Pînă la sfîr- 
șitul anului, întreaga in
stalație va fi moderniza
tă. în plus, uzina merge 
acum ceas. în numai ci- 
teva luni au fost recupe
rate o bună parte din 
restanțele înregistrate la 
producția fizică.

Un exemplu da dărui
re șl abnegația muncito
rească.

Neculal 
AMIHULESE1
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Un important moment în dezvoltarea 
colaborării prietenești româno-sudaneze

Una dintre orientările fundamen
tale ale politicii externe a României 
socialiste, puternic reafirmată de 
Congresul al XIII-lea al partidului, 
o constituie extinderea legăturilor 
de prietenie, 
tate cu țările care au pășit pe calea 
dezvoltării de sine stătătoare și, in 
acest cadru, cu tinerele state afri
cane. Această linie programatică 
constantă și-a găsit o nouă expresie 
prin vizita oficială de prietenie 
efectuată, la invitația președintelui 
Nicolae Ceaușescu, de președintele 
Consiliului Suprem al Republicii 
Sudan, El Sayed Ahmed El Mirghani. 
Desfășurată sub semnul stimei și 
înțelegerii reciproce, al dorinței de 
a adinei tot mai mult colaborarea 
româno-sudaneză, întilnirea la nivel 
înalt de la București s-a incheiat cu 
rezultate rodnice. 
Comunicatul comun 
ții la încheierea convorbirilor.

Republica Sudan este unul dintre 
tinerele state ale Africii. înscrierea 
sa ca stat independent pe harta 
politică a lumii, in ianuarie 1956, a 
fost salutată cu ■ • - 
România, care a stabilit imediat 
relații diplomatice 
exprimîndu-și dorința de a promova 
cu el raporturi prietenești. în cele 
trei decenii care au trecut de atunci, 
între țările noastre s-â statornicit 
o largă colaborare pe multiple pla
nuri. Prin munca specialiștilor din 
cele două țări) în Sudan au fost 
realizate o serie de importante 
obiective economice și soclal-cultu- 
rale, intre care rețeaua de depozite 
petroliere din Port Sudan, Haiya și 
Shagara, filatura de bumbac din 
Khartum, sistematizarea exploatări
lor minereurilor de crom din zona 
Ingessana Hills, impunătoarea clă
dire a parlamentului ș.a. ; s-au dez
voltat, totodată, relațiile culturale, 
tehnlco-științifice. precum și conlu
crarea pe plan internațional. Aceas
tă evoluție pozitivă. conformă 
aspirațiilor celor două popoare de a 
se cunoaște mai bine și de a colabora 
tot mai string, a fost relevată cu 
satisfacție în cursul noului dialog la 
nivel inalt de la București.

„Vizita pe care o faceți in Româ
nia — declara, în acest sens, pre
ședintele NICOLAE CEAUSESCU — 
constituie o expresie a relațiilor de 
prietenie șl colaborare dintre firile 
noastre — Întemeiate pe deplină ega
litate, stimă și respect reciproc — a 
dorinței comune de a le conferi noi 
perspective de dezvoltare. Dorim 
ca, in cursul vizitei, ai convorbiri
lor pe care le-am început astăzi, să 
ajungem la înțelegeri care să ducă 
la întărirea șî dezvoltarea și mai 
puternică a colaborării și conlucră
rii reciproc avantajoase, indeosebi pe 
plan economic, tehnico-științific, 
cultural și in alte domenii de inte
res comun".

In același spirit, președintele EL 
SAYED AHMED EL MIRGHANI. re- 
levînd faptul că „Sudanul urmărește, 
cu apreciere și admirație, realizările 
uriașe obținute de poporul român 
in domeniile politic, economic si 
social din ultimele patru decenii", 
„realizări care confirmă pe deplin 
justețea drumului pe care l-ați 
ales", a spus : „Folosesc acest pri
lej pentru a exprima hotărirea 
noastră de a consolida raporturile 
de colaborare și frăție între Repu
blica Socialistă România și Repu
blica Sudan, in interesul eeior două 
popoare, ai cauzei înțelegerii și 
păcii internaționale".

Beneficiind de asemenea auspicii 
prielnice, convorbirile dintre cei doi

colaborare și solidari-

oglindite în 
dat publicită-

satisfacție de
cu noul stat,

șefi de stat au prilejuit o analiză 
aprofundată a stadiului relațiilor 
bilaterale. îticheindu-se cu înțele
geri pe diverse planuri și, în primul 
rînd, în domeniul economic. Țlnîn- 
du-se seama de rezultatele pozitive 
obținute pînă în prezent in dezvol
tarea schimburilor comerciale și a 
cooperării economice, de potenția
lul în continuă creștere al României 
și Sudanului, s-a convenit să fie 
luate toate măsurile pentru înfăp
tuirea. intr-un ritm susținut, a 
proiectelor în curs de execuție și 
finalizarea negocierilor privind noi 
proiecte de cooperare în domeniile 
construcțiilor civile, infrastructurii, 
minier și geologic, al aviației, for
mării cadrelor și in alte sectoare de 
interes comun. S-a reliefat, totoda
tă. necesitatea și interesul ambelor 
părți de a intensifica și diversifica 
schimbul reciproc de mărfuri pe baza 
unor acorduri de lungă durată, care 
să confere acestor schimburi stabi
litate și perspectivă, de a perfecționa 
în, continuare activitatea Comisiei 
mixte guvernamentale de cooperare 
economică și tehnică. de a lărgi 
legăturile la nivel guvernamental, 
parlamentar, Intre instituțiile din 
domeniul economic, al învățămîntu- 
lul, științei, culturii și informațiilor.

Dialogul la nivel înalt a prilejuit, 
de asemenea, un rodnic schimb de 
vederi în legătură cu situația inter
națională, evidențiind similitudinea 
sau marea apropiere a punctelor de 
vedere asupra principalelor proble
me cu care se confruntă omenirea. 
In mod firesc, cel doi conducători 
și-au exprimat preocuparea profundă 
față de faptul că situația interna
țională se menține gravă și com
plexă, ca urmare a continuării cursei 
înarmărilor, in special nucleare, a 
persistenței și chiar amplificării 
Unor conflicte, a înrăutățirii situa
ției economice mondiale, a continuă
rii politicii de forță și de amenin
țare cu forța. In aceste împrejurări, 
s-a apreciăt, pe bună dreptate, că 
problema fundamentală a epocii 
contemporane o constituie oprirea 
cursei inarmăriior, înfăptuirea unui 
program complex de dezarmare, in 
centrul căruia să se afle eliminarea 
armelor nucleare și care să cuprin
dă, totodată, reducerea substanțială 
a armamentelor convenționale, a 
efectivelor și cheltuielilor militare, 
în acest cadru, oaspetele a ținut in 
mod deosebit să-și exprime înalta 
prețuire față de pozițiile construc
tive ale țării noastre in problema
tica dezarmării, aducînd „un cald 
omagiu inițiativei îndrăznețe pe 
care a avut-o România de a reduce 
cheltuielile militare cu 5 la sută".

Neîndoios, un pas important pe 
calea înlăturării primejdiei nuclea
re. în general pe calea dezarmării, 
l-ar constitui materializarea neintir- 
ziată a înțelegerii de principiu so- 
vieto-americar.e privind eliminarea 
rachetelor cu rază medie de acțiune 
și a celor operativ-tactice, cei doi 
președinți dînd glas dorinței, una
nim împărtășite pe toate meridia
nele, ca un acord în acest sens să 
fiâ semnat in cel mai scurt timp.

Așa cum era de așteptat, in ca
drul convorbirilor un loc de seamă 
l-a ocupat examinarea situației din 
Africa. Evidențiind realizările obți
nute de popoarele africane în lupta 
lor pentru libertate si independență 
națională, cei doi șefi de stat și-au 
exprimat, în același timp, îngrijo
rarea față de continuarea amestecu
lui străin in treburile interne ale ță
rilor continentului. In acest context. 
România și Sudanul și-au reafirmat

solidaritatea cu lupta popoarelor res
pective pentru lichidarea oricăror 
forme de dominație și exploatare, 
pentru apărarea și consolidarea in
dependenței, subliniind importanța 
întăririi colaborării lor in cadrul Or
ganizației Unității Africane. A fost 
pus in evidență sprijinul activ al ce
lor două țări față de lupta dreaptă a 
poporului namibian sub conducerea 
S.W.A.P.O., România și Sudanul 
pronunțîndu-se, in același timp, pen
tru încetarea neîntirziată a politicii 
de destabilizare promovate de re
gimul de la Pretoria împotriva sta
telor din „prima linie", pentru abo
lirea apartheidului in Africa de Sud 
și asigurarea de drepturi egale pen
tru toți cetățenii acestei țări.

Dialogul la nivel înalt a puț in lu
mină, de asemenea, identitatea sau 
convergenta punctelor de vedere ale 
celor două țări și asupra altor pro
bleme importante ale actualității, 
cum ar fi necesitatea realizării unei 
păci globale, juste și durabile în 
Orientul Mijlociu, și în acest sens 
importanța organizării unei 
rințe internaționale. sub 
O.N.U., la care să participe 
părțile interesate, inclusiv 
singurul reprezentant legitim 
porului palestinian, precum și mem
brii permanenți ai Consiliului de 
Securitate ; Încetarea neintîrziată a 
războiului dintre Iran și Irak și,.so
luționarea prin tratgtive a tuturor 
problemelor dintre cele două țări, 
în general folosirea tratativelor 
nentm soluționarea tuturor litigiilor 
interstatale.

Una dintre problemele de o de
osebită importanță ce preocupă ță
rile în curs de dezvoltare și. in mod 
special, cele din Africa este proble
ma datoriei externe, al cărei volum 
a crescut continuu în ultimii ani, 
ajungînd pe ansamblul continentu
lui la aproximativ 200 miliarde de 
dolari, ceea ce afectează grav mer
sul înainte al țărilor africane. A- 
ceastă problemă a fost abordată și 
cu prilejul dialogului la nivel înait 
româno-sudanez, prilejuind o reafir
mare a poziției bine cunoscute a 
țării noastre in ce privește căile 
unei soluționări globale a proble
melor subdezvoltării, inclusiv a da
toriilor externe. In acest context, 
în cursul convorbirilor de la Bucu
rești s-a căzut de acord asupra ne
cesității organizării unei conferințe 
speciale in cadrul O.N.U.. la care să 
participe atît țările în curs de dez
voltare, cit și țările dezvoltate. în 
vdderea realizării unor înțelegeri 
care să deschidă calea lichidării sub
dezvoltării și instaurării noii ordini 
economice internaționale. A fost, de 
asemenea, subliniată necesitatea ca 
Adunarea Generală a O.N.U. să a- 
dreseze tin apel tuturor guvernelor 
țărilor dezvoltate creditoare, bănci
lor și instituțiilor financiare inter
naționale de a acționa și adopta 
măsuri concrete de natură să ducă 
la reglementarea justă și echitabilă 
a problemei datoriilor externe care 
împovărează tot mai mult țările în 
curs de dezvoltare.

Salutînd cu satisfacț'e rezultatele 
dialogului la nivel înalt româno-su
danez, opinia publică din România 
nutrește încrederea că ele vor im
pulsiona puternic raporturile de pri
etenească conlucrare dintre țările 
noastre, constituind, totodată, un a- 
port de seamă la promovarea cauzei 
păcii, a progresului și înțelegerii 
internaționale.

conle- 
eglda 
toate 

O.E.P.. 
al po-

«

Nicolae N. LUPU

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
FOTBAL : Lotul nostru reprezentativ 

pentru meciul cu echipa Albaniei
Lotul nostru reprezentativ se va 

reuni in ziua de 22 octombrie, pen
tru definitivarea pregătirii jocului 
cu echipa Albaniei. Lista celor 20 de 
fotbaliști (dintre care vor fi reținuți 
18) este următoarea : Lung. Liliac 
— Iovan, Belodedici, Săndoi, Red- 
nic. Ungureanu, Negrilă. Andone — 
Boloni, Hagi, Klein, Mateuț, Balint, 
Stoica, Cristea — Cămătaru, Pițurcâ, 
Lăcătuș și Tirlea.

Partida Albania—România din 
preliminariile campionatului euro
pean interțări se va juca în orașul 
Vlora, la 28 octombrie și va fi arbi
trat de o brigadă olandeză, la cen
tru — Van Swieten. Cu o zi mai

înainte se va juca la Shkodra me
ciul dintre echipele de tineret «Ie 
României și Albaniei.

Programul meciurilor tur ale echi
pelor românești în cupele europene : 
Steaua—-Omonia, miercuri, ora 15, la 
stadionul Steaua București (brigadă 
de arbitri polonezi, la centru — 
Liskiewics) ; Brondby — Sportul 
studențesc, miercuri seara la Copen
haga (brigadă de arbitri luxembur
ghezi, la centru — Philippi) ; Vic
toria — Dinamo Tbilisi, joi, ora 15, 
la stadionul Dinamo București (bri
gadă de arbitri din R.D. Germană — 
la centru Rossner).

DINAMO BUCUREȘTI - UNIVERSITATEA CRAIOVA 3-1
La stadionul Dinamo din Capita

lă. in cadrul etapei a 9-a a campio
natului diviziei 
jucat ieri meciul 
Dinamo București 
Craiova. Partida 
scorul de 3—l 
jucătorilor 
Mateuț, Mihăescu. Lupu. resnectiv. 
Badea. In clasamentul diviziei A, 
pe primele patru locuri : Dinamo —

A la fotbal, s-a 
dintre echipele 

și Universitatea 
s-a încheiat cu 

(1—1) în favoarea 
bucureșteni. Au marcat

18 p. Steaua — 17 p. Universitatea 
Craiova — 11 p. Victoria Bucu
rești — 11 p.

Azi se dispută următoarele Intîl- 
niri : Corvinul — F.C. Argeș ; 
Rapid — A.S.A. ; Politehnica Timi
șoara — C.S.M. Suceava ; Oțelul — 
Flacăra ; Petrolul — F.C.M. Bra
șov ; Universitatea Cluj-Napoca — 
S.C. Bacău. Jocurile vor incepe Ia 
ora 15.

Corvinul — F.C. Argeș ;
- A.S.A. ; Politehnica Timi-

BOX: Azi, gala finalelor
meciuri deosebit de 
la Palatul sporturilor 
la ora 10, cu prilejul

TELEGRAMĂ
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a trimis o 
telegramă primului-ministru al Re
publicii Arabe Egipt, Aief Mohamed 
Naguib Sedki, prin care, cu prile
jul reconfirmării în această funcție, 
ii adresează calde felicitări, îm
preună cu cele mai bune urări de 
sănătate și succes deplin in activi
tatea de înaltă răspundere ce i-a fost

încredințată. în telegramă se ex
primă, totodată, convingerea că, ac- 
ționînd în spiritul înțelegerilor con
venite la nivel înalt, guvernele ce
lor două țări își vor aduce și în 
viitor o contribuție activă la conso
lidarea și diversificarea raporturilor 
bilaterale, la întărirea prieteniei din
tre poporul român și poporul egip
tean.

Cronica zilei
Tovarășul Ștefan Andrei, viceprim- 

ministru al guvernului, l-a primit, 
sîmbătă. pe Louis Laun, asistent al 
secretarului pentru comerț al

t
11.30
11.33
12.40

Telex
Lumea copiilor
Din cununa cinteculul românesc. 
Muzică populară
Album duminical (parțial color)
• Concert de prinz. • Desene 
animate • Muzică și poezie
• Ilustrate din... Săcelu. Reportaj
• Maeștrii cintărețl al Operei Ro
mâne • Telesport • Lumea mi
nunată a filmului • Secvența 
telespectatorului

14,50 Contemporanii noștri. La Înălți
mea marilor răspunderi. Repor
taj

15.00 închiderea programului
19.00 Telejurnal
19,20 Tara mea azi (color). Epocă de 

glorii — epocă de fapte revoluțio
nare. Documentar realizat ' 
dețul Hunedoara

19,40 Cintarea României (color), 
giul târli conducătorului

S.U.A., însărcinat cu politica econo
mică internațională, aflat in țara 
noastră cu prilejul deschiderii actua
lei ediții a Tirgului internațional 
București.

La primire a participat Ilie Văduva, 
ministrul comerțului exterior șl co
operării economice internaționale.

A fost prezent Roger Kirk, amba
sadorul S.U.A. la București.

13,00

Oma-
. ,___ _______________  iubit.

Emisiune realizată in colaborare 
cu Consiliul Culturii sl Educației 
Socialiste șl cu Comitetul de cul
tură șl educație socialistă al ju
dețului Hunedoara

20.20 Film artistic. „Aparențe..."
21,50 Telefurnal
22.00 închiderea programului

LUNI, 1» OCTOMBRIE

28.50 Telejurnal
20.20 T.I.B. ’87 (color). Export, calitate, 

eficiență
20,35 Copiii — înaltă datSrie față 

viitorul națiunii, izvor ce 
din străbuni — reportaj

20.45 Tezaur folcloric (color)
21,00 Roman foileton (color), sarea pă- 

mlntulul. Ecranizare a romanului 
cu același, titlu de Gheorghi Mar
kov. Episodul 4

21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 18 octombrie, ora 20 — 21 
octombrie, ora 20. In tară : Vremea 
va fi in general închisă, in regiunile 
sudice și estice, unde se va semnala, 
local, ceață și temporar va ploua slab 
și va burnița. în celelalte regiuni, 
vremea va fi schimbătoare, cu cerul 

’ temporar noros, Iar pe alocuri, in par
tea de vest a teritoriului, va ploua 
slab. Vintul vă prezenta unele inten
sificări pe litoral șl la munte din sec
torul estic, cu viteze pină la 45 km pe 
oră. Temperatura aerului va marca o 
ușoară scădere, la sflrșltul Intervalu
lui. Astfel, valorile termice minime 
nocturne vor fi cuprinse, în general, 
intre 2 șl 12 grade, iar cele maxime 
diurne între 12 și 20 grade. In Bucu
rești : Vremea va fi in general închi
să. Temporar, va ploua slab sau va 
burnița. VintUl va sufla slab pînă la 
moderat. Temperaturile minime noc
turne se. vor situa între 8 și 11 grade, 
iar cele maxime diurne intre 13 și 18 
grade. Se va produce ceață.

PATINAJ: Campionatele internaționale 
ale României

Campionatele internaționale 
patinaj artistic ale României, 
fășurate la Miercurea-Ciuc, 
încheiat sîmbătă seara, o dată cu 
prezentarea exercițiilor liber alese. 
La masculin, pe locul 1 s-a clasat 
sportivul român Cornel Gheorghe. 
urmat de coechipierul său Zsolt 
Kerekes, in timp ce locul 3 a re
venit lui Jan Kannegiesser (R. D. 
Germană).

de 
des- 
s-au

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al. Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului CONSTANTIN DÂSCÂLESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Dorim să vă exprimăm profundele noastre mulțumiri pentru telegrama 
de felicitare transmisă cu ocazia celei de-a 38-a aniversări a proclamării 
Republicii Populare Chineze.

în decursul îndelungatei lupte revoluționare, între cele două partide, 
țări și popoare ale Chinei și României s-au statornicit relații de profundă 
prietenie, solidaritate și colaborare strînsă. Sintem convinși că aceste re
lații de prietenie și colaborare, întemeiate pe principiile stimei, sprijinului, 
egalității și avantajului reciproc, precum și al neamestecului în treburile 
interne, se vor bucura de o dezvoltare stabilă, multilaterală și continuă.

Urăm Republicii Socialiste România prosperitate și înflorire, iar poporu
lui român multă fericire.

ZHAO ZIYANG
Secretar general interimar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Chinez, 
Premierul Consiliului de Stat al R. P. Chineze

* LI XIANNIAN
Președintele Republicii Populare Chineze

PENG ZHEN
Președintele Comitetului Permanent al Adunării Naționale 
a Reprezentanților Populari a Republicii Populare Chineze

Orizonturi ale progresului
si conlucrării rodnice

in Ju-

Cartiere noi de locuințe la Ankara

terminat 
Detleb 
Rata

și Cp-

In concufsul feminin a 
învingătoare Katherine 
(R. D. Germană), urmată de 
rina Mrazova (Cehoslovacia) 
druța Moiseanu ȚRomânia).

Astăzi, la Gheorgheni au loc 
demonstrații ale participanților la 
concurs, iar la Miercurea-Ciuc se va 
desfășura gala laureaților.

lor. un număr apreciabil de cadre 
capabile să construiască și să ex
ploateze centrale nucleare.

Pentru trecerea la realizarea 
unor asemenea proiecte, ca și a 
altor obiective înscrise în progra
mul economic al Turciei, este ne-v 
voie de surse financiare și autori
tățile de.la Ankara întreprind 'ac
țiuni de natură să stimuleze 
afluxul de capital, fără să renunțe 
la politica tradițională a țării, 
concepută încă de Ataturk, privind 
dezvoltarea cu precădere a sec
torului public. Ca rezultat al 
eforturilor stăruitoare depuse pen
tru dezvoltarea industriei. Turcia 
produce în prezent tractoare si 
automobile, autocamioane și auto
buze, motoare electrice, in general 
o gamă largă de bunuri ce necesi-

însemnări 
din Republica Turcia

care
mai rapidă 

și a agricul-

la Urfa, ple-

GIMNASTICA : Miine încep campionatele 
mondiale

Se anunță 
frumoase, azi, 
ți culturii, de 
galei finale a campionatelor națio
nale și ale „Daciadei", In ordinea in
versă a programului, să notăm par
tida dintre „supergreii" Pârjol 
(Voința București) și Paisz (Voința 
Cluj-Napoca), doi boxeri în formă, 
care au plăcut mult publicului în 
meciurile semifinale. De asemenea, 
Ia categoria grea se prevede o dis
pută aprigă intre Bornescu (Mecani
că fină) și Pamfil (Voința Măcin). 
La semigrea, Senciuc (A.E.M. Timi
șoara) pare favorit în fața lui Va- 
siîache (I.M.G.B.), în timp ce, la 
categoria mijlocie. Maricescu și Flo
rian, ambii legitimați la Steaua, se 
vor prezenta în ring cu șanse apro
ximativ egale. Rudi Obreja (Dina
mo), in formă și cu forța tehnică pe 
care o deține, va ciștiga cu multă 
probabilitate centura tricoloră la 
mijlocie-mică, în fața lui Lihăceanu 
(B. C. Galați). Dispute foarte echi
librate se anunță insă intre Con-

stantin (Farul) și Sandu (Prahova), 
la semimijlocie. ca și intre cei doi 
finaliști viguroși de Ia categoria 
ușoară, Mihăilă (Steaua) și Gogol 
(C.S.M. Iași). Incepînd de aici, la 
categoriile mai ușoare există pugi- 
liști cu prima șansă, ale căror even
tuale insuccese ar constitui surpri
ze destul de mari : Măeran — Steaua 
cu Abladin — Farul (semiușoară) ; 
Dumitrescu — Dinamo cu Stoica — 
Constructorul București (pană); Guz- 
ganu — Steaua cu Saghin — Farul 
(cocoș) ; Amzăr 
cean — C.S.M. 
că) și Gîndac — 
— B. C. Galați

Mîine, în orașul olandez Rotter
dam, vor începe campionatele mon
diale, care vor dura pină la 25 oc
tombrie. Amintim că formația noas
tră masculină va intra chiar de luni 
în întrecere, cu exercițiile impuse 
pe echipe. Din formația antrenată 
de Dan Grecu și George Condovici 
fac parte Rizan, Gherman, Tobă, 
Pintea. Nicula, Stoican, rezervă San
du. Echipa feminină a României va 
intra miercuri în concursul exerci- 
țiilor obligatorii, in următoarea alcă
tuire : Silivaș, Dobre, Voinea, Szabo, 
Popa. Golea, gimnastă de rezervă 
fiind Sidon. Antrenori : Adrian Go- 
reac, Maria Cosma și Octavian Belu. 
Precizăm că gimnastul sau gimnasta 
de rezervă pot fi eventual utilizați 
în locul titularului numai pină la

începerea concursului exercițiilor 
impuse pe echipe, și nu pe parcursul 
competi ției.

Șefele brigăzilor de arbitraj sînt 
membre ale comitetului tehnic fe
minin a! F.I.G. : Maria Simionescu 
(România). J. Fie (S.U.A.), I. Matlo- 
chova (Cehoslovacia) și L. Turișceva 
(U.R.S.S.). iar arbitru principal al 
concursului feminin — Ellen Berger 
(R.D.G.). La finalele pe aparate vor 
oficia, concomitent, cîte douâ șefe 
de brigadă la fiecare aparat.

La campionate sint înscrise un nu
măr record de echipe feminine — 32 
echipe reprezentative, plus trei „in
dividuale", adică 210 concurente ; la 
masculin sint înscrise 29 echipe plus 
patru „individuale", cu 198 conpu- 
renți.

* *

— Dinamo cu Iel- 
Cluj-Napoca (mus- 
Steaua cu Petrescu 
(semimuscă).

ȘAH. Cea de-a treia partidă a me
ciului pentru titlul mondial de șah 
ce se dispută, la Sevilla, intre ma
rii maeștri sovietici Gări Kasparov 
și Anatoli Karpov s-a încheiat re- • 
miză la mutarea a 29-a. Scorul este 
de 2—1 în favoarea lui Karpov. In 
partida a patra, programată luni 19 
octombrie, Kasparov va avea piesele 
albe.

BASCHET. La Tuzla, In meci pen
tru turul al doilea al „Cupei cam-

pioniler europeni" la baschet femi
nin, echipa iugoslavă „Jedinstvo 
Aida" a întrecut cu scorul de 104—68 
(51—22) formația Universitatea Cluj- 
Napdca. Partida-retur va avea loc 
săptămina viitoare, la Cluj-Napoca.

Rubrică realizată de 
Valeriu MIRONESCU

De îndată ce ajunge în provincia 
Urfa, din sud-estul țării, cursul Eu
fratului — Firat, cum i se spune 
in limba turcă — devine martor al 
unor prefaceri cum nu a mai cu
noscut de-a lungul milenarei sale 
existențe. De cițiva ani. in această 
provincie se desfășoară ample lu
crări pentru zăgăzuirea marelui 
fluviu. pUnîndu-se temelia hidro
centralei ce poartă numele lui 
Atatiirk, fondatorul Turciei mo
derne, in a cărui concepție progre
sul țării era indisolubil legat de 
dezvoltarea energeticii, de indus
trializare. Au trebuit insă să treacă 
decenii și decenii pentru ca țara 
să acumuleze forța economică ne
cesară inainte de a se angaja in 
realizarea unui proiect de aseme
nea proporții, hidrocentrala ..Ata
turk", cu puterea ei instalată de 
2 400 de megawați, fiind, de depar
te. cea mai mare lucrare realizată 
in istoria țării. Și nu întimplător, 
președintele Turciei, Kenan Evren, 
inaugurînd șantierul hidrocentralei, 
s-a referit la noi orizonturi pentru 
economia națională, deoarece sursa 
energetică creată aici va soluționa 
multe dintre problemele de 
depinde dezvoltarea 
atit a industriei, cit 
turii.

Pentru a ajunge
cînd de la Bosfor, trebuie să stră
bați practic intreaga Anat'olie — o 
vastă regiune presărată cu vestigii 
ale unor străvechi civilizații, dar 
care in zilele noastre atrage tot 
mai mult atenția și prin resursele 
pe care le posedă, inclusiv riurile 
și fluviile reprezentir.d unul din 
potențialele hidroenergetice cele 
mai mari din lume, in politica e- 
conomică a guvernului turc un o- 
biectiv esențial constituindu-1 toc
mai valorificarea în ritm cit mai 
rapid și la scară cit mai amplă a 
acestui vast potențial. Și intr-a
devăr, in țară, indeosebi in Anato
lia. se află în construcție nu mai 
puțin de 72 de sisteme hidrotehni
ce. Iar intrarea in funcțiune în 1991 
a hidrocentralei „Atatiirk" va mar
ca un pas important în înfăptui
rea programelor de dezvoltare mai 
accentuată a intregii economii na
ționale.

Deopotrivă, oameni politici, spe
cialiști, ziare și reviste evocă frec
vent însemnătatea deosebită a rea- . 
lizării acestui proiect, ca și a efor
turilor pentru crearea de noi surse 
energetice în general. Potenția
lului hidroenergetic în creștere i 
se va adăuga energetica nucleară, 
prospecțiunile geologice depistind 
importante rezerve de uraniu. încă 
cu ani in urmă, in țară s-a creat o 
bază instituțională și tehnică in a- 
cest sens. Mulți specialiști au fost 
pregătiți în străinătate și, reve
nind în țară, au creat, Ia rîndul

tă valorificarea superioară a mate
riilor prime. Țara își satisface din 
producție proprie cea mai mare 
parte a necesarului de oțel, ceea 
ce constituie o realizare de seamă, 
mai ales că la industrializare s-a 
trecut doar cu cîteva decenii în 
urmă. Eforturile depuse în a- 
cest sens își găsesc materializare 
în atingerea unui ritm anual de 
sporire a producției industriale, de 
circa 7 la sută, și pe plan mai larg 
în creșterea substanțială a ponde
rii industriei în ansamblul econo
miei. Prin , aplicarea riguroasă a 
politicii de stimulare a veniturilor 
din exporturi și de limitare a im
porturilor. a crescut într-un mod și 
mai accentuat ponderea industriei in 
ansamblul relațiilor economice ale 
tării. Dacă în 1979 bunurile indus
triale reprezentau 
porturilor 35 la 
reprezintă peste
Ankara se consideră că măsurile 
aplicate în prezent în vederea ri
dicării gradului de competitivitate 
a produselor, extinderii valorifică
rii superioare a bogățiilor naționale 
creează premise favorabile pentru 
asigurarea in viitor a unui progres 
și mai accentuat.

Multiple sînt preocupările tn ve
derea sporirii randamentului agri
culturii. In care este ocupată mai 
mult de jumătate din populația 
activă a țării. Crearea de ferme 
moderne, extinderea mecanizării, 
programul vizind dublarea supra
fețelor irigate sînt principalele 
direcții de acțiune în scopul creș
terii producției agricole, sporirii 
contribuției sale la înfăptuirea pro
gramelor de dezvoltare.

Pe acest fundal general al evo-

in totalul ex- 
sută, în prezent 

70 la sută. La

luțiilor din viața economică și so
cială. viața politică din Turcia ctu 
noaște in aceste zile efervescența 
caracteristică perioadelor preelec
torale. La începutul lunii septem
brie. în Turcia a avut loc un refe
rendum național, in cadrul căruia 
electoratul a fost 
pronunțe cu 
sau menținerea 
participare la 
liderilor unor 
după 1980, nu 
viața publică.
nunțat, in proporție de peste 50 la 
sută, in favoarea ridicării acestoi- 
interdicții. Aproape concomitent 
cu aflarea rezultatelor referendu
mului. autoritățile au anunțat ho
tărirea de. â se organiza, la .1 no- a 
iembrie, alegeri parlamentare an
ticipate. Pregătirile pentru alegeri 
se înscriu ca un moment impor
tant in viața politică a țării.

Politica externă a Turciei s-a 
menținut, de-a lungul deceniilor, 
pe aceleași coordonate fundamen
tale cu politica internă. „Pace in 
țară, pace în lume" — astfel a de
finit Atatiirk obiectivele acestei 
politici, axată în interior pe dez
voltarea economico-soclală. iar pe 
plan extern urmărind relații de co
laborare cu toate țările, asigurarea 
securității și ințelegerii. In recente 
luări de poziție, guvernul de la 
Ankara a subliniat din nou că se 
pronunță în favoarea destinderii, 
că sprijină inițiativele îndreptate 
spre trecerea la măsuri de dezar
mare nucleară, fiind, totodată, în 
favoarea stabilirii la un nivel cit 
mai scăzut a armamentelor con
venționale. în ceea ce privește 
regiunea balcanică. Turcia se pro
nunță pentru afirmarea in această 
zonă a unui climat de înțelegere și 
colaborare, pentru dialog și bună 
vecinătate.

Toate aceste preocupări și orien
tări creează premise favorabile 
pentru dezvoltarea. în conti
nuare, a relațiilor de prietenie și 
colaborare intre România și Tur
cia. Un adevărat motor pentru 
dezvoltarea acestor relații l-a 
constituit și-I constituie dialogul 
la nivel înalt. Este, astfel, cunos
cut că intilnirile și convorbirile, 
de la București și Ankara, dintre 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Kenan Evren au dat 
rezultate dintre cele mai rodnice, 
ce-și găsesc materializarea în evo
luția generală a relațiilor româno- 
turce.

Cele două țări depun eforturi în 
vederea diversificării schimburilor 
de bunuri materiale și extinderii 
cooperării economice, potrivit po
tențialului de care dispun. O măr
turie grăitoare a caracterului fruc
tuos al colaborării noastre o 
constituie construirea, prin coope
rare, a marii rafinării „Anatolia 
centrală" de la Kirkkale — unul 
din principalele obiective indus
triale din țara prietenă. Evocind, 
cu prilejul inaugurării rafinăriei, 
evoluția pozitivă a relațiilor româ- 
no-turce, președintele Kefian 
Evren spunea : „In cadrul relați
ilor noastre cu tarile vecine. Româ
nia ocupă un loc special. Sint foar
te bucuros de această colaborare 
cu România și-mi exprim speranța 
că ea se va dezvolta și in viitor". 
Este o opinie larg împărtășită. Ia 
Ankara, ca și la București, relie- 
fîndu-se cu satisfacție posibilitățile 
sporite existente pentru dezvol
tarea în continuare a raporturilor 
de colaborare in cele mai diverse 
domenii.

Și nu încape Îndoială că apro
piata vizită de stat pe care' to
varășul Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, o va efectua în Repu
blica Turcia, la invitația președin
telui Kenan Evren, va marca un 
important pas in impulsionarea an
samblului colaborării dintre cele 
două țări învecinate și prietene, în 
folosul reciproc, al cauzei păcii, 
bunei vecinătăți, Înțelegerii și con
lucrării în Balcani, pe plan ge
neral european și în intreaga 
lume.

chemat să se 
privire la ridicarea 

interzicerii de 
activitatea*  politică a 
foste partide care, 
au mai luat parte la 
Electoratul s-a pro-

Al. CAMPEANU

Modernizarea într-o uzină modernă
(Urmare din pag. I)

HANDBAL. Azi, la Baia Mare, se 
va juca unul dintre meciurile derbi 
ale campionatului național masculin: 
H.C. Minaur — Steaua. întîlnirea va 
avea loc in sala „Dacia", de la ora 
11. In rindurile formației antrenate 
de Voina și Birtalan este posibilă 
reintrarea celui mai bun handbalist 
român, Vasile Stingă, multă vreme 
indisponibil.

dul lor, însemnate perfec
ționări, creează și aplică 
noi tehnologii de fabrica
ție. Rezultatul acestui am
plu demers de creativita
te, de înnoire și moderni
zare este confirmat de 
altfel și de premiul al II- . 
lea la creație științifico- 
tehnică obținut de colec
tivul nostru pe centrală, 
de bunele rezultate obți
nute in producție și la ex
port.

De altfel, faptul că în 
zilele documentării noas-

tre aici, la Vaslui, și-a 
desfășurat lucrările Sim
pozionul național cu tema 
„Modernizarea fluxurilor 
tehnologice în vederea 
ridicării nivelului teh
nic al firelor sintetice", 
la care au participat cerce
tători. specialiști și produ
cători din întreaga țară, a- 
testă cu prisosință presti
giul de care se bucură tî- 
nărul colectiv muncitoresc 
vasluian.

Dintre numeroasele rea
lizări în acest domeniu de 
vîrf ne oprim o clipă asu
pra celei mai recente, care

constituie obiectul unei va
loroase invenții brevetate 
și aplicate de-acum în pro
ducție. Este vorba despre 
noua tehnologie de vopsi
re in masă a firelor poli- 
esterice, concepută și rea
lizată de un colectiv for
mat din inginerii Dorin 
Baciu, Teodorina Ciobanu, 
Nicolae Barbu, Lucia Aga
pe, Petrache Gheorghe și 
alții, preluată și în curs de 
extindere în unități simi
lare din 
trăm în 
tehnice, 
doar că.

țară. Ca să nu in- 
prea multe detalii 

vom consemna 
fiind bazată pe

ț 
dozarea pigmentului 
vopsirea în faza de topire 
a granulelor, noua tehno
logie aplicată aici în pre
mieră națională asigură o 
mare productivitate, uni
formitate sporită și o ca
litate ' deosebită a firului, 
reducînd considerabil con
sumurile materiale și e- 
nergetice. implicit chel
tuielile de producție.

— Dispunem de un po
tențial de creativitate care, 
socotim noi, e încă depar
te de a-și fi arătat adevă
rata măsură — preciza. în 
discuția purtată cu noi.

si

maistrul Petru Cojocaru. 
el însuși autor al unor rea
lizări tehnice de perfor
manță.

Facem 
Vasluian 
cum a 
lui se construiește un mo
dern combinat. Cojocaru a 
și venit de la Iași, unde 
lucra în acea perioadă. Și 
nu singur. împreună cu el 
au revenit în Vaslui și alți 
doi frați mai mici ai săi. 
Dumitru și Ovidiu, care 
lucrează astăzi în secțiile 
combinatului. Mai mult 
decît atît. acum și soțiile, 
a lui și ale fraților săi, 
sint muncitoare in aceeași 
întreprindere. Și nu sînt 
singurii care și-au regăsit

aici o paranteză, 
de origine, de 

auzit că în urbea

meleagurile natale, bătînd 
țăruș de nouă tradiție 
muncitorească la Vaslui.

— Trebuie
— ne spunea 
nostru — că 
mitetului de 
înființa, pe 
secție, grupe de creație in- 
terdisciplinare. formate din 
electroniști. mecanici, ingi
neri și alții a condus 
la rezolvarea promptă a 
unor probleme de moder
nizare de cea mai mare 
importanță pentru noi. Au 
fost astfel asimilate o serie 
întreagă de pretențioase 
mecanisme și dispozitive. 
Sintem acum în măsură să 
asigurăm, prin efort pro-

să subliniem 
interlocutorul 
inițiativa co- 

partid de a 
lingă fiecare

priu, aproape toată gama 
de piese de schimb. în va
loare de zeci de milioane 
lei anual, piese care se a- 
duceau pină acum numai 
din import.

Si un ultim aspect, de
loc de neglijat, datorat 
tot inițiativei colectivului, 
căutării de soluții tehni
ce adecvate, de mare efi
ciență. Pînă acum cițva 
timp, la poarta combinatu
lui întilneai zilnic zeci de 
mașini așteptînd să preia, 
la preț scăzut, resturile din 
procesul de producție. „în
seamnă că sînt rentabile 
pentru alte unități — și-au 
zis chimiștii vasluieni. De 
ce nu le-am valorifica noi.

în totalitate, aici ?“. Și, 
după intense căutări și cer- 

z cetări. au fost găsite soluții 
ingenioase, din aceste ma
teriale recuperate realizîn- 
du-se în prezent produse 
noi pentru industria ușoa
ră, a cauciucului (fire pen
tru inserții), această ade
vărată materie primă re- 
prelucrîndu-se in prezent 
în procent de sută la sută. 

Sînt. toate acestea, nu
mai cîteva argumente ca 
demonstrează maturitatea 
și destoinicia tînărului co
lectiv muncitoresc de la 
combinatul vasluian.

Petru NECULA
corespondentul „Scinteii"



„VizitapresedintelniNicolaeCeaasescu va da an nou 
impuls relațiilor prietenești dintre Rumania si Turcia"

Importanța apropiatului dialog la nivel înalt, dezvoltarea economică
și activitatea externă a țării noastre evidențiate de presa turcă

Apropiata vizită de stat în Turcia a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
Republicii Socialiste România, împreună cu tovarășa 

Ceaușescu, la invitația președintelui Kenan Evren, prilejuiește 
din această țară ample relatări despre România, despre poziția 

contemporane.

președintele 
Eleno 
presei 
sa în probleme cardinale ale lumii

Intr-un articol Însoțit de fo
tografia președintelui 
Nicolae Ceaușescu, ziarul „ZA- 
MAN“ subliniază că, în cursul noii 
vizite a șefului statului român în 
Turcia, vor avea loc convorbiri 
referitoare la probleme bilaterale 
— cu accent pe posibilitățile de 
amplificare a colaborării dintre 
cele două țări — și regionale, pre
cum și asupra situației internațio
nale.

Cotidianul turc subliniază că fo
rurile competente din această 
țară pun accentul pe fap
tul că relațiile apropiate și de 
prietenie cu România s-au dezvol
tat intens în ultimii ani și au evo
luat pe căi mai concrete datorită 
vizitelor la nivel înalt, devenite 
tradiționale.

Este pus în evidență, de aseme
nea, nivelul ridicat al relațiilor co
merciale dintre România și Turcia, 
raporturile de colaborare dintre 
celb două țări în diferite domenii 
economice— în industrie, transpor
turi, energie. Se amintește, în con
text, că a fost inaugurată rafină
ria Anatolia Centrală, rod al cola
borării Turciei cu România, fiind 
menționate și alte proiecte comune.

In concluzie, ziarul „Zaman“ sub
liniază că în Turcia se așteaptă 
ca vizita pe care o va efectua 
președintele României să imprime 
un nou impuls și un nou conținut 
relațiilor dintre cele două țări, să 
deschidă calea unor noi pași utili 
în dezvoltarea acestor relații, în 
special în domeniul economiei.

Sub titlul „Președintele 
Ceaușescu sosește in Turcia ca in
vitat al președintelui Kenan 
Evren“, ziarul „MILLÎ GAZETE-' 
relevă faptul, deosebit de impor
tant, că oficialități turce conside
ră că in timpul vizitei „vor avea 
loc convorbiri asupra unor probleme 
bilaterale și regionale, precum și 
întrevederi care vor permite abor
darea unor probleme internațio
nale șl analizarea posibilităților lăr
girii colaborării cu România", co
laborare a cărei rodnicie este 
exemplificată de existența unor 
obiective mari, ca rafinăria de la 
Kirkkale, din Anatolia Centrală ș.a.

Oficialitățile — scrie „Millî Ga
zete" — apreciază că apropiata vi
zită a președintelui României, 
Nicolae Ceaușescu, în Turcia va 
da un nou impuls și conținut rela
țiilor dintre cele două țări, în 
special raporturilor economice".

Despre apropiata vizită de stat în 
Turcia a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, relatează 
și ziarul „24 SAAT" și publicația 
„TURKIYE".

Romania's foreign trade, 
Cooperation and vision of 

international economic 
relations
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BUDAPESTA 17 (Agerpres). — Cu 
prilejul celei de-a 43-a aniversări a 
Zilei armatei Republicii Socialiste 
România, ambasadorul țării noastre 
în R.P. Ungară și atașatul militar 
român la Budapesta au depus co

TIRANA 17 (Agerpres). — Minis
trul afacerilor externe al R.P.S. Al
bania, Reis Malile, l-a informat pe 
secretarul federal pentru afaceri ex
terne al R.S.F. Iugoslavia, Raif Diz- 
darevici, că guvernul albanez a ho- 
tărît să participe la intilnirea miniș
trilor afacerilor externe ai statelor 
balcanice, transmite agenția A.T.A.

NAȚIUNILE UNITE 17 (Agerpres). 
— Consiliul de Securitate al O.N.U. 
a adoptat o declarație prin care își 
exprimă îngrijorarea în legătură cu
creșterea tensiunii în regiunea Golfu
lui și cere Iranului și Irakului să 
dea dovadă de reținere, prevenind 
astfel o escaladare a operațiunilor 
militare. Consiliul, afirmă declarația, 
își coordonează eforturile cu cele ale 
secretarului general al O.N.U. în ve
derea încheierii conflictului ira- 
niano-irakian.

Ambasadorul Kuweitului Ia Na
țiunile Unite a adresat secretarului 
general al O.N.U., Javier Perez de

NAȚIUNILE UNITE 17 (Agerpres). 
— Luind cuvintul în cadrul unei șe
dințe speciale convocate cu prilejul 
Zilîei internaționale a alimentației, 
la 6.N.U., președintele în exercițiu 
al „Grupului celor 77", Fernando An
drade (Guatemala), a declarat că da
toria externă a „lumii a treia" îm
piedică dezvoltarea si duce la creș
terea foametei și sărăciei în aceste 
state. Plata datoriei externe, impune 
sacrificii și restricții țărilor in curs 
de dezvoltare imposibil de a fi men
ținute — a spus el. Această situație 
este rezultatul politicilor protectio- 
niste ale statelor industrializate, care 
restrîng comerțul țărilor în curs de 
dezvoltare și mențin preturi scăzute 
la produsele lor de bază.

Sporirea ratelor dobînzilor si con
diționările în care sînt oferite îm
prumuturile cerute de dezvoltarea 
„lumii a treia" sînt. în opinia pre
ședintelui în exercițiu al „Grupului 
celor 77", acțiuni care limitează efor
turile statelor debitoare pentru eli
minarea foametei, sărăciei și mize
riei.

HAVANA 17 (Agerpres). — în ca
pitala Cubei s-au încheiat lucrările 
unei reuniuni sindicale internaționa
le consacrate dezbaterii problemei 
datoriei externe și a consecințelor 
acesteia asupra eforturilor de dez
voltare ale țărilor în curs de dez
voltare. Participanțil — reprezentanți

Over 1965-1985. Roma-

dent economic exchanges two-thirdsof the total ex- 
With Other countries have nnrtc 
increased, nea 
between 1965-

The growth 
trade in vc'^

Blast twenty » 
soda! orodt. , „
account for a <*Tone  third luded

I of the national income. O’"

în articolul Întitulat „Poziția 
României privind comerțul exte
rior, cooperarea și relațiile econo
mice internaționale", revista econo
mică „TURKEY" relevă dezvoltarea 
impetuoasă a economiei românești, 
poziția României, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu privind asigu
rarea unei noi ordini economice 
internaționale, a stabilității econo
miei mondiale.

In perioada 1965—1986 — se arată 
In articol — eficientele și dinami
cele schimburi economice ale 
României cu alte țări ay sporit de 
aproape zece ori. în ultimii 20 de 
ani creșterea volumului comerțu
lui exterior a depășit creșterea 
produsului social, reprezentînd, în 
prezent, aproximativ o treime din 
venitul național. Dezvoltarea eco
nomiei în general și a industriei în 
special a determinat schimbări 
semnificative în structura schim
burilor comerciale ale României, 
mai ales a exporturilor.

Concepția președintelui 
Nicolae Ceaușescu privind necesi
tatea dezvoltării armonioase a re
lațiilor economice internaționale 
pornește de la realități și propune 
soluții viabile și realiste pentru 
asigurarea stabilității economice 
mondiale, avîndu-se în vedere că 
aceasta nu se poate realiza decit 
prin eliminarea principalilor fac
tori care o destabilizează, respec
tiv subdezvoltarea și decalajele 
economice. Singurul mod viabil de 
eradicare a fenomenelor grave ce 
destabilizează economia mondială 
îl constituie adoptarea de măsuri 
reale în vederea edificării unei noi 
ordini politice și economice inter
naționale. Printre cele mai impor
tante măsuri în acest sens se în
scrie eliminarea barierelor finan- 
ciar-monetare ce împiedică eradi
carea subdezvoltării și a decala
jelor dintre state.

în concepția României, se sub
liniază în concluzie, este necesară 
luarea de măsuri hotărite în ve
derea soluționării politico-econo- 
mice globale a problemei datorii
lor externe extrem de mari ale 
țărilor în curs de dezvoltare, dat fi
ind faptul că sporirea datoriilor ex
terne în paralel cu eforturile de
puse de țările debitoare pentru a 
face față acestei poveri tot mai 
grele constituie unul din cele mai 
nefaste fenomene din economia 
mondială.

îmbunătățirea structurii exportu
rilor românești, prin deplasarea ac
centului de la materiile prime și 
produsele cu un grad mai redus de 
prelucrare la produse cu un înalt 
grad de prelucrare, ce valorifică 
la maximum materiile prime, e-
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nergia și forța de muncă, a fost 
rezultatul realizării prioritare de 
instalații, echipamente și alte pro
duse industriale competitive la ex
port, relevă publicația.

în același timp, România pro
movează forme moderne și avan
sate de cooperare, cum ar fi li
vrarea de echipamente și instala
ții în compensație, producerea de 
bunuri la cererea partenerilor, în
treprinderi mixte de producție și 
marketing. România a fost una 
dintre primele țări socialiste care 
a înființat pe teritoriul său între
prinderi mixte.

Aria geografică a schimburilor e- 
conomice ale României s-a lărgit 
permanent, numărul statelor cu 
care întreține astfel de relații 
crescînd de la 98, în 1965, la 155, 
în prezent. De asemenea, a fost 
perfecționat cadrul legal al rela
țiilor economice internaționale. Nu
mărul tratatelor economice, înțele
gerilor și convențiilor bilaterale în
cheiate la nivel de stat și de gu
vern a sporit de la 120, in 1965, 
la peste 800, in prezent — subli
niază revista.

în articolul Întitulat „Româ
nia in Anul internațional al 
urbanismului", ziarul „24 SAAT" 
relevă realizările țării noastre în 
acest domeniu, subliniind că, „în 
ultimii ani, în România s-au fă
cut pași mari pe calea dezvoltă
rii, din toate punctele de vedere, 
a orașelor și satelor", „centrele 
rurale tind să ajungă la nivelul de 
dezvoltare al orașelor".

„România — orizont 1990“ este 
titlul unui articol apărut în ziarul 
de mare tiraj „TERCUMAN", care 
pune în evidență realizările obți
nute de poporul român, îndeosebi în 
perioada ce a trecut de la Congre
sul al IX-lea al P.C.R. — „Epoca 
succeselor" —, arătîndu-se că în a- 
ceastă perioadă rata acumulării a 
crescut treptat, ajungînd la o trei
me din venitul național, de la 17,1 
la sută, rit era în trecut. Se pre
cizează că această dezvoltare a
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condus la o creștere importantă a 
potențialului economic al României. 
Subliniindu-se că în această pe
rioadă producția industrială a cres
cut de șase ori, iar producția agri
colă de peste două ori, in continua
re se precizează că dacă s-ar fi 
păstrat rata acumulării din planu
rile cincinale anterioare Congre
sului al IX-lea, ritmul de dezvolta
re economică actual ar fi putut fi 
atins abia după anul 2000.

De asemenea, se evidențiază 
faptul că după cel de-al IX-lea 
Congres al P.C.R., în România 
s-au realizat cele mai mari inves
tiții din istoria țării, fiind subli
niată forța de dezvoltare în dome
niul industrial și tehnologic, con
cretizată în mărețe realizări, cum 
sînt : Canalul Dunăre-Marea Nea
gră, Transfăgărășanul, metroul 
bucureștean, industriile construc
toare de mașini, metalurgică, chi
mică și petrochimică.

Conform Planului național unic 
— relevă, în continuare, ziarul — 
strategia fundamentală a dezvoltă
rii economico-sociale a României 
constă în repartizarea rațională și 
armonioasă a forțelor de producție 
în toate regiunile țării.

Dezvoltarea economică a Româ
niei a dus la înfăptuirea unor am
ple schimbări sociale și culturale, 
la ridicarea nivelului de viață al 
poporului și la creșterea venitului 
național, scrie ziarul, punînd în 
evidență creșterile retribuției per
sonalului muncitor în 1985, în com
parație cu anul 1965.

In această perioadă — relevă. In 
încheiere, ziarul „Tercuman" — 
au avut loc importante modificări 
în deosebirile existente între via
ța urbană și cea rurală, nivelul de 
trai al populației de la sate apro- 
piindu-se tot mai mult de cel de 
Ia orașe. De asemenea, a crescut 
numărul de locuințe, s-au dezvol
tat sistemul de învățămînt și de 
ocrotire a sănătății, cultura și 
sportul. (Agerpres)

ANKARA

Deschiderea expoziției de artă plastică
contemporană

ANKARA 17 (Agerpres). — In sa
loanele Muzeului de artă din An
kara s-a deschis expoziția de artă 
plastică contemporană românească, 
în cadrul căreia sînt prezentate lu
crări reprezentative de pictură, 
sculptură și artă decorativă din țara 
noastră.

Manifestarea a fost deschisă de 
directorul general pentru arte fru
moase din Ministerul Culturii din 
Turcia, Mehmet Ozel. care a dat o 
înaltă apreciere relațiilor româno- 
turce în domeniul cultural-artistic, 
evidențiind contribuția acestora la 
mai buna cunoaștere și înțelegere 
reciprocă, la întărirea prieteniei 
dintre popoarele român și turc.

R. P. UNGARĂ * *

Depuneri de coroane la monumentele eroilor români

Albania va participa la Intilnirea miniștrilor de externe 
ai statelor balcanice

îngrijorare provocată de creșterea 
tensiunii în regiunea Golfului

Povara datoriei externe afectează 
dezvoltarea țărilor „lumii a treia"

romaneasca
El a evocat cu satisfacție faptul 

că vernisajul expoziției are loc în 
ajunul unui eveniment de cea mai 
mare importanță în raporturile din
tre cele două țări — vizita de 
stat în Turcia a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu.

Au participat reprezentanți ai 
M.A.E., ai Ministerului Culturii, ai 
altor ministere și instituții centrale 
din Turcia, personalități din dome
niul culturii și artei, membri al 
corpului diplomatic, ziariști, pre
cum și un numeros public.

A fost de față ambasadorul țării 
noastre în Turcia.

roane de flori Ia monumentele și ci
mitirele eroilor români căzuți in 
luptele pentru eliberarea Ungariei de 
sub fascism, de la Gyor, Hajdubo- 
szormeny, Debrețin, Fuzesgyarmat, 
Seghedin și Miskolc.

Se arată, de asemenea, că guvernul 
albanez consideră indispensabil ca 
această întîlnire să fie pregătită se
rios și cu grijă pentru a contribui 
efectiv la dezvoltarea relațiilor bi și 
multilaterale dintre țările balcanice, 
întărirea atmosferei de bună înțele
gere, a bunei vecinătăți și a priete
niei dintre popoarele peninsulei.

Cuellar, o scrisoare prin care infor
mează că Iranul a lansat un nou atac 
cu rachete împotriva terminalului 
portuar Mina Al-Ahmadi. Se preci
zează că atacul s-a soldat cu lovirea 
unui petrolier kuweitian înregistrat 
sub pavilion american, ancorat în 
apele teritoriale, fiind răniți căpita
nul navei și 17 membri ai echipa
jului.

Kuweitul își rezervă dreptul de a 
solicita convocarea Consiliului de 
Securitate care să analizeze „atacuri
le repetate și nejustificate" iraniene 
împotriva teritoriului kuweitian — 
informează agenția KUNA.

din state ale Americii Latine, zonei 
Caraibilor, Asiei și Africii — au sub
liniat necesitatea unității oamenilor 
muncii în lupta pentru soluționarea 
echitabilă a acestei probleme, în fa
voarea edificării unei noi ordini e- 
conomice internaționale, pentru li
bertate națională și socială, trans
mite agenția Prensa Latina.

CARACAS 17 (Agerpres). — Co
municatul comun dat publicității la 
încheierea vizitei președintelui Bra
ziliei, Jose Sarney, la Caracas subli
niază importanta cooperării latino- 
americane în soluționarea probleme
lor cu care se confruntă statele din 
regiune, cum sînt datoria externă, 
criza centroamericană sau protectio- 
nismul comercial.

„Gravele dezechilibre din econo
mia mondială pot fi înlăturate doar 
prin măsuri colective, pe baza prin
cipiului coresponsabilitătii între de
bitori și creditori, care să permită 
țărilor debitoare să reinițieze pro
cesul de dezvoltare economică", se 
arată în comunicat.

In ceea ce privește criza centro
americană, cele două părți sînt de 
acord asupra importantei procedu
rilor pentru a se stabili o pace fer
mă și durabilă în regiune, adoptate 
de cei cinci șefi de stat ai țărilor 
centroamericane în domeniul planu
lui de pace din documentul „Esqui- 
polas II" de la Ciudad de Guate
mala.

0 cuvîntare a secretarului 
general al C.C. al P.C. 

din Cehoslovacia
PRAGA 17 (Agerpres) — Gustav 

Husak, secretar general al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, președintele ț 
R.S. Cehoslovace, luînd cuvîntul Ia 
întîlnirea cu activul de partid, de 
stat și obștesc din regiunea Moravia 
de Sud, a subliniat că, în prezent, 
principalul constă în realizarea pro
gramului adoptat de Congresul al 
XVII-lea al partidului în vederea ac
celerării dezvoltării economico-socia
le a țării și democratizării vieții so
cietății.

Relevînd că Cehoslovacia acționea
ză ca și celelalte țări socialiste în 
conformitate cu condițiile din țara 
respectivă, vorbitorul a subliniat că, 
în realizarea sarcinilor, se întărește 
rolul conducător al P.C. din Ceho
slovacia. „Partidul poartă răspunde
rea pentru înfăptuirea transformări
lor progresiste stabilite de congres. 
Nu există și nu pot exista dubii in 
ce privește rolul conducător al parti
dului — a subliniat el. Noi nu ne 
abatem cu nimic de la principiile so
cialismului, iar sarcinile legate de ac
celerare și restructurare trebuie să 
devină o cauză a întregului popor" 
— a arătat Gustav Husak.

In încheiere, punînd accent pe ne
cesitatea eficientizării și îmbunătăți
rii calității producției industriale, se
cretarul general al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia a arătat că și în agri
cultură, unde, în ansamblu, au fost 
obținute rezultate pozitive, trebuie 
să se acorde mai multă importanță 
eficienței, cheltuielilor șl rentabili
tății.

Program de acțiune ' 
împotriva regimului 

de apartheid
— adoptat la conferința 

Commonwealthului
OTTAWA 17 (Agerpres). — In ca

drul conferinței la nivel înalt a 
Commonwealthului de la Vancouver 
(Canada) au fost adoptate o decla
rație și un program de acțiune în le
gătură cu Africa australă. In decla
rație se spune că statele reprezen
tate la conferință — cu excepția Ma
rii Britanii — consideră că sancțiu
nile economice și de altă natură îm
potriva Africii de Sud ar avea un 
efect semnificativ asupra regimului 
de la Pretoria și că amplificarea și 
intensificarea unor asemenea măsuri 
ar reprezenta un răspuns elocvent 
al comunității internaționale la a- 
partheid. Pe de altă parte, conferința 
și-a exprimat solidaritatea cu state
le africane din prima linie și a ho- 
tărît crearea unui fond pentru aju
torarea Mozambicului. Conferința a 
scos în evidentă caracterul ilegal al 
prezenței sud-africane în Namibia. 
Participanțil — cu excepția Marii 
Britanii — au hotărît să înființeze 
un comitet al miniștrilor de externe 
care să urmărească îndeplinirea De
clarației de la Vancouver.

ORIENTUL MIJLOCIU
TEL AVIV 17 (Agerpres). — Se

cretarul de stat al S.U.A., George 
Shultz, aflat in Israel, a avut con
vorbiri cu primul-ministru israe- 
lian, Yitzhak Shamir, și cu vicepre- 
mierul și ministrul de externe, Shi
mon Peres. Tema principală a dis
cuțiilor purtate a constituit-o situa
ția din Orientul Mijlociu.

George Shultz a sosit în Israel In 
cadrul primei etape a unui turneu 
în qîteva țări din regiune, care mai 
cuprinde Arabia Saudită și Egiptul.

TRIPOLI 17 (Agerpres). — Con
ducătorul Marii Revoluții de la 1 
Septembrie a Marii Jamahirii Arabe 
Libiene Populare Socialiste, colonelul 
Moammer Al-Kadhafi, a avut o în
trevedere cu secretarul general al 
Ligii Arabe, Chedli Klibi, care i-a 
remis, din partea regelui Hussein al 
Iordaniei, invitația de a participa la 
viitoarea reuniune arabă la nivel 
înalt de la Amman.

AMMAN 17 (Agerpres). — Potrivit 
informațiilor provenind din • terito
riile arabe ocupate, citate de agen
ția I.N.A., autoritățile israeliene au 
început construirea unei noi im
plantări In teritoriul Gaza, ocupat 
de Israel. Se precizează că în prima 
etapă vor fi implantate 70 familii.

Sub semnul înțelegerii, colaborării și păcii
Mijloacele de informare de peste hotare despre rezultatele recentelor întilniri și convorbiri 

ale președintelui României cu conducători de stat și partid din diferite țări
Presa internațională continuă să reflecte pe larg pozițiile consecvente 

ale României privind căile de soluționare a problemelor majore ale con
temporaneității, asigurarea unui climat de pace, încredere și largă 
colaborare pe planeta noastră, poziții reafirmate cu claritate de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu in cursul recentelor dialoguri, la nivel înalt, 
precum și în cadrul unor întilniri cu alte personalități politice străine.

Rezultatele copvorbirilor to
varășului Nicolae Ceaușescu cu to
varășul Todor Jivkov au fost ilus
trate pe larg, în continuare, de 
mijloacele de informare în masă 
din Bulgaria.

Ziarul „RABOTNICESKO DELO",
organ central al C.C. al P.C. Bul
gar, a publicat, sub titlul „O noua 
etapă a colaborării", un articol în 
care se arată : Intîlnirea bulgaro- 
română la nivel înalt a pus noi 
baze colaborării dintre cele două 
partide, țări și popoare. înțele
gerea reciprocă, manifestată pe 
parcursul convorbirilor, s-a re
flectat în măsurile convenite. 
Transpunerea lor în viață va re
prezenta o contribuție esențială la 
edificarea socialismului pe pămîn- 
turile bulgar și român.

„Toate acestea, subliniază artico
lul, dovedesc că relațiile bulgaro- 
române au intrat într-o etapă 
nouă, caracterizată de creșterea 
ponderii cooperării și specializării 
de lungă durată, în volumul schim
burilor economice".

Intr-un amplu comentariu, agen
ția bulgară B.T.A. a relevat ..ca
racterul relațiilor bulgaro-române, 
intensitatea și rodnicia dialogului 
la cel mai înalt nivel, determinate 
de raporturile tradiționale de prie
tenie și colaborare dintre cele 
două state socialiste vecine, unite 
prin țeluri comune. Este vorba de 
relații între două state balcanice 

care contribuie prin fapte la trans
formarea regiunii într-o zonă a 
păcii, liberă de arme nucleare și 
chimice".

Atmosfera cordială, prietenească 
în care s-a desfășurat vizita to
varășului Nicolae Ceaușescu în 
Bulgaria, importantele rezultate 
obținute determină marea însem
nătate a acestei vizite atît pentru 
dezvoltarea relațiilor bilaterale, rit 
și sub aspect internațional, conclu
de comentariul B.T.A.

Presa bulgară a reflectat, de 
asemenea, faptul că în cadrul șe
dinței Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Bulgar a fost dată o înaltă 
apreciere convorbirilor și noilor 
înțelegeri convenite între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul To
dor Jivkov, subliniindu-se că 
acestea vor contribui la adîncirea 
în continuare a prieteniei și cola
borării dintre cele două partide și 
popoare, la promovarea cauzei pă
cii și socialismului.

Convorbirile la nivel înalt româ- 
no-sudaneze au fost, de asemenea, 
amplu oglindite în presa de peste 
hotare.

In timpul convorbirilor dintre 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele El Sayed Ahmed El 
Mirghani — subliniază agenția 
T.A.S.S. —, o atenție deosebită a 
fost acordată măsurilor concrete și 
eficiente de dezarmare, în primul 
rînd de dezarmare nucleară. S-a 

subliniat că se impune să se ac
ționeze cu hotărîre pentru înce
tarea tuturor conflictelor militare 
și rezolvarea pe cale pașnică a di
ferendelor dintre state.

Referitor la același eveniment, 
agenția iugoslavă TANIUG a evi
dențiat, între altele, dorința comu
nă privind extinderea cooperării 
bilaterale, îndeosebi în sfera eco
nomică.

Dorința de a promova coopera
rea dintre România și Sudan în 
toate domeniile este reliefată și de 
agenția egipteană M.E.N.

Referindu-se la toastul rostit de 
președintele Nicolae Ceaușescu în 
cursul dineului oferit în onoarea 
înaltului oaspete sudanez, agenția 
CHINA NOUA relevă pasajul în 
legătură cu necesitatea de a se 
face totul pentru a se da curs re
zoluției O.N.U. privind încetarea 
în cel mal scurt timp a războiului 
dintre Iran și Irak.

Poziția consecventă, principială 
a României în problema kampu- 
chiană, exprimată de președintele 
Nicolae Ceaușescu în cadrul întîl- 
nirii avute cu președintele Kam
puchiei Democrate, Norodom Sia
nuk, este reflectată de agenția 
TANIUG, care arată că România 
s-a pronunțat și se pronunță pen
tru reglementarea pe cale pașnică, 
prin tratative, a situației din Kam- 
puchia, retragerea trupelor străine 
și încetarea oricărui amestec din 
afară, pentru realizarea unei largi 
reconcilieri naționale Intre toate 
forțele, pentru asigurarea inde
pendenței, suveranității și carac
terului de țară neutră și nealinia
tă ale Kampuchiei.

Președintele Nicolae Ceaușescu 

— relevă agenția CHINA NOUA — 
a reafirmat, în cadrul intîlnirii cu 
președintele Norodom Sianuk, că 
reglementarea situației din Kam- 
puchia presupune, ca o necesitate, 
retragerea trupelor străine, crein- 
du-se astfel condiții ca poporul 
kampuchian să-și soluționeze sin
gur problemele interne. Se subli
niază, totodată, că președintele 
Sianuk a exprimat calde mulțu
miri pentru sprijinul acordat de 
poporul român luptei pentru liber
tatea și independența Kampuchiei.

Relatînd despre intîlnirea dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Harilaos Florakis, secretar 
general al C.C. al Partidului Co
munist din Grecia, ziarul sovietic 
„PRAVDA" pune în evidență a- 
precierea comună că problema 
fundamentală a zilelor noastre este 
aceea a opririi cursei înarmărilor 
și trecerii la dezarmare, în primul 
rînd nucleară, subliniind, totodată, 
relevarea importanței pe care o 
prezintă transformarea Balcanilor 
într-o zonă a păcii și bunei vecină
tăți.

Agenția iugoslavă TANIUG evi
dențiază dorința manifestată, Ia 
întîlnire, de a acționa pentru ex
tinderea și întărirea continuă a ra
porturilor dintre cele două partide.

Agenția A.D.N. din R.D. Germa
nă arată că în timpul întîlnirii s-a 
subliniat că, în actualele condiții 
internaționale, întărirea unității de 
acțiune a partidelor comuniste și 
muncitorești, a forțelor progresis
te de pretutindeni constituie o ne
cesitate vitală pentru oprirea 
cursului periculos al evenimente
lor spre confruntare și război.

(Agerpres)
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AGENȚIILE DE PRESA 
e scurt

CONFERINȚA. Stockholm
s-au încheiat lucrările unei Con
ferințe a reprezentanților din țări 
europene pentru pace și reunifi- 
carea Coreei — relatează agenția 
A.C.T.C. Cu acest prilej, delegați 
din Danemarca, Norvegia, Grecia, 
Suedia, Marea Britanie, Franța și 
alte țări au exprimat solidaritatea 
cu lupta dreaptă a poporului co
reean pentru reunificarea patriei. 
Ei au cerut retragerea trupelor și 
a armamentelor străine din Coreea 
de Sud, acceptarea propunerilor 
juste și raționale ale guvernului 
R.P.D. Coreene privind inițierea de 
convorbiri tripartite și realizarea 
dezarmării, crearea unei zone libe
re de arme nucleare în Coreea.

LA HAVANA s-a desfășurat un 
seminar asupra perspectivelor de 
dezvoltare economică a Americii 
Latine și zonei Caraibilor — in
formează agenția Prensa Latina. 
Participanții au analizat probleme 
privind strategiile de dezvoltare în 
regiune, efectele schimburilor co
merciale inechitabile, situația in 
domeniul agriculturii și alimenta
ției. Intîlnirea a avut un caracter 
pregătitor în perspectiva celui 
de-al III-lea Congres al Asociației 
economiștilor latino-americani și 
caraibieni, programat să aibă loc 
In perioada 23—26 noiembrie, in 
capitala cubaneză.

DEZBATERI. In 
vest-german au avut 
asupra oportunității 
Marea Mediterană a unor 
militare vest-germane pentru a Ie
Înlocui pe cele aparținînd S.U.A., 
care au fost dislocate în zona 

parlamentul 
loc dezbateri 
trimiterii în 

nave

Golfului. Grupul parlamentar so
cial-democrat a criticat această mă
sură. Deputății social-democrați au 
calificat deplasarea de nave drept 
o „expansiune în tăcere" a sfe
rei de acțiune a armatei R.F.G., 
transmite agenția EFE. Deputății 
ecologiști au apreciat că deplasa
rea navelor vest-germane în Ma
rea Mediterană presupune un a- 
mestec indirect in conflictul din
tre Iran și Irak.

REUNIUNE. Costa Rica urmează 
să găzduiască o reuniune a laurea- 
ților Premiului Nobel consacrată 
dezbaterii problemelor păcii și 
dreptății în lume — s-a anunțat la 
San Jose, potrivit agenției China 
Nouă. Ideea convocării unei aseme
nea întilniri este ca laureații pen
tru știință, economie, literatură șl 
pace să-și unească eforturile în ve
derea prevenirii distrugerii plane
tei, s-a precizat în capitala costarl- 
cană.

PROTEST. In portul din Stock
holm a avut loc o demonstrație a 
militanților pentru pace și dezarma
re care au protestat împotriva vi
zitei unor nave militare america
ne. Navele americane au fost in- 
tîmpinate de numeroase ambarca
țiuni pe care erau montate panouri 
cu lozinci ca „Nu — armelor nu
cleare !“, „Pentru un Nord fără 
arme nucleare 1".

ZIARUL „NODON SINMUN" 
comentează declarațiile unor ofi
cialități de la Seul contrare denu- 
clearizării și reunificării Peninsulei 
Coreene, relevînd, după cum 
transmite agenția A.C.T.C., că este

.1vorba de o sfidare fățișă la adre
sa aspirațiilor poporului coreean și 
a altor popoare iubitoare de pace. 
Menționînd acumularea de arme 
nucleare americane in Coreea de 
Sud, ziarul reliefează propunerile 
avansate de R.P.D. Coreeană pri
vind transformarea Peninsulei Co
reene într-o zonă a păcii, fără arme 
nucleare.

I
I

PROTEJAREA MEDIULUI AM
BIANT. In ciuda timpului nefavo
rabil, un grup format din 18 am
barcațiuni de pescuit au ieșit în 
întîmpinarea navei americane 
„Vulcanus II", care se îndreaptă 
spre largul Mării Nordului, unde 
intenționează să procedeze Ia ar
derea unei mari cantități de sub
stanțe toxice. Pescarii încearcă să 
împiedice deversarea de substanțe 
poluante în mare.

I

URAGAN. In regiunile sudice ale 
Marii Britanii s-a abătut, vineri, un 
uragan. Ploile și vîntul puternic, cu 
viteze de 180 kilometri pe oră, au 
provocat moartea a 13 persoane, ră
nirea altora și serioase pagube ma
teriale. La Londra, o serie de 
străzi au fost blocate de stîlpii de 
telegraf și de arborii căzuti, gea
murile unor clădiri și vitrinele unor 
magazine au fost sparte.

I

ȘOMAJ. Fostul cancelar al Aus
triei, Bruno Kreisky, s-a referit, 
într-o declarație de presă, la per
spectiva îngrijorătoare a creșterii 
șomajului în țările occidentale. în 
următorii ani. Potrivit datelor 
furnizate de O.E.C.D., se antici
pează o sporire a numărului ce
lor fără un loc de muncă în sinul 
acestei organizații pînă Ia 31 de 
milioane de persoane, a arătat 
fostul cancelar federal, care a ți
nut să sublinieze necesitatea a- 
doptăril unor măsuri economico- 
sociale care să asigure o utilizare 
cit mai- deplină a forței de muncă 
in statele membre.

I
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