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Intr-o atmosfera de profundă stimă și prețuire, expresie u înaltului prestigiu de cure

se bucură politica de pace și colaborare a României socialiste, ieri a început

VIZITA DE STAT A PREȘEDINTELUI NKOIAE CEAUSESCU,
ÎMPREUNA CU TOVARĂȘA ELENA CEAUSESCU, IN TURCIA

Ceremonia sosirii la Ankara

însemnătate în 
de prietenie și 

cele două țări, 
în ultimii ani, o

Președintele 
Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu au sosit, 
luni, 19 octombrie, la Ankara, în
tr-o vizită de stat, la invitația 
președintelui Republicii Turcia, 
Kenan Evren.

Noua întîlnire româno-turcă la 
nivel înalt constituie un eveniment 
de remarcabilă 
cronica relațiilor 
colaborare dintre 
care au cunoscut, 
conținuă dezvoltare pe toate pla
nurile. Vizita președintelui Româ- 

Iniei în Turcia pune, totodată, în 
evidență dorința celor două țări de 

■ a conlucra tot mai strins, atît pe 
plan bilateral, cît și pe arena in
ternațională, de a contribui activ 
la edificarea unui climat de încre
dere și largă cooperare în Balcani, 
în Europa și în întreaga lume.

Opinia publică turcă a salutat cu 
vie satisfacție noua prezență pe 
pămîntul Turciei a înalților soli ai 
poporului român. Cercurile poli
tice, presa și radiotelevizlunea 
manifestă un interes deosebit față 
de actuala vizită a șefului statului 
român, punind în evidență perso
nalitatea președintelui 
Nicolae Ceaușescu, activitatea sa 
prodigioasă ‘dedicată dezvoltării 
României moderne, păcii, colabo
rării și Înțelegerii intre toate na
țiunile.

Ceremonia sosirii a avut Ioc pe 
aeroportul „Esenboga".

La ora 11, aeronava preziden
țială a aterizat.

La scara avionului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost întîmpinați cu 
deosebită cordialitate de președin
tele Kenan Evren, care le-a urat 
un călduros bun sosit, exprimin- 
du-și satisfacția de a?i revedea 
in Turcia. Era de față doamna 
Senay Gurvit, fiica președintelui 
Turciei.

O gardă alcătuită din unități ale 
armatei turce a prezentat onorul.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale României și Turciei, în timp 
ce, în semn de salut, au fost trase 
21 salve de artilerie.

Republicii 
tovarășul 
împreună cu

Dineu oficial oferit în onoarea 
și a tovarășei

președintelui Nicolae Ceaușescu 
Elena Ceaușescu

în onoarea președintelui Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu a fost oferit, luni, 
un dineu oficial de către președintele 
Republicii Turcia, Kenan Evren.

înalții oaspeți au fost întîmpinați. 
Ia intrarea în Palatul Cankaya, de 
președintele Kenan Evren și fiica sa, 
Senay Giirvit.

TOASTUL PREȘEDINTELUI 
KENAN EVREN

TOASTUL PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

Stimate domnule președinte, 
Stimată doamnă Ceaușescu, 
Distinși oaspeți,
Sînt cuprins de o deosebită satis

facție de a întilni și a avea ca 
oaspeți în țara noastră pe distinsul 
președinte al Republicii Socialiste 
România, pe stimata doamnă 
Ceaușescu, pe membrii delegației ro
mâne. Vă urez, încă o dată, bun sosit 
în Turcia, țară prietenă a României, 
și nădăjduiesc ca această vizită să, 
fie bună și rodnică.

Actuala vizită a președintelui 
Ceaușescu și a doamnei Elena 
Ceaușescu este a patra vizită in 
Turcia, prima fiind în anul 1969, iar 
cu am onoarea să-i pot primi pen
tru a doua oară.

In felul acesta, constat cu multă 
plăcere că în decursul vizitelor re
ciproce, care au avut loc în ultimii 
ani, legăturile dintre țările noastre 
continuă să înregistreze progrese 
foarte însemnate. Sînt, de asemenea, 
deosebit de satisfăcut că legăturile 
personale pe care le-am stabilit cu 
președintele Ceaușescu au constituit 
contribuții importante pe calea 
consolidării legăturilor dintre țările 
noasțre prietene. Ia crearea unei 
atmosfere de incredere și înțelegere.

Stimate domnule președinte,
Atașamentul popoarelor turc și ro

mân față de pacea și stabilitatea In
ternațională, importanța pe care o 
acordă raporturilor de bună vecină
tate și colaborare, indiferent de sis
temele social-economice, au avut o 
mare contribuție la atingerea actua
lului nivel foarte ridicat al legătu
rilor dintre Turcia și România. In 
plus, raporturile tradiționale exis
tente Intre țările noastre, conside
rentele de ordin geografic sînt fac
tori care reliefează prezența unui ca

față ambasadorul

în continuarea ceremoniei, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Kenan Evren au trecut 
in revistă garda de onoare.

Președintelui Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu le-au 
fost prezentate apoi oficialitățile 
turce venite în lntimpinare.

Erau prezenți Necmettin Kara- 
duman, președintele Marii Adu
nări Naționale, Nurettin Ersin, 
membru al Consiliului preziden
țial, Turgut Ozal, prim-ministru, 
Necip Torumtay, general, șeful 
Statului Major, Erdal Inontl, pre
ședintele Partidului Social-Demo
crat Populist, Orhan Onar, pre
ședintele Curții constituționale, 
Kaya Erdem, viceprim-ministru și 
ministru de stat, Vahit Halefoglu, 
ministrul afacerilor externe, cu 
soțiile, miniștri de stat, alte per
soane oficiale.

Au fost de 
României la Ankara și ambasado
rul Turciei la București.

După o scurtă oprire în salonul 
de onoare al aeroportului, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu, însoțiți de 
președintele Kenan Evren, au luat 
loc în mașini, escortate de moto- 
cicliști, îndreptîndu-se spre reșe
dința rezervată înalților oaspeți 
români. Pe întregul traseu străbă
tut de coloana oficială se aflau 

de stat ale 
Pe străzile 

numeroși locuitori au 
întîmpinat pe înalții oaspeți cu vii 
manifestări de simpatie, cu calde 
urări de bun venit.

La reședință, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu s-au Întreținut, 
într-o atmosferă cordială, cu pre
ședintele Kenan Evren.

★ .
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

președintele Republicii Socialiste 
România, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, a plecat, luni di
mineața, într-o vizită de stat în 
Turcia la invitația președintelui 
Republicii Turcia, Kenan Evren.

arborate drapelele 
României și Turciei, 
capitalei,

(Continuare in pag. a lli-a)

La dineu au luat parte persoanele 
oficiale care 11 însoțesc pe președin
tele României în vizita în Turcia.

Au fost prezenți președintele Ma
rii Adunări Naționale, membri ai 
Consiliului Prezidențial, primul-mi- 
nistru al guvernului turc, șeful Sta
tului Major al armatei, miniștri, alte 
persoane oficiale.

dru favorabil pentru a putea obține 
rezultate mai bune pe calea dezvol
tării echilibrate a legăturilor noas
tre. Dezvoltarea colaborării între 
Turcia și România are, fără îndoia
lă, o influență asupra securității și 
stabilității regiunii noastre. în ciuda 
faptului că fac parte din alianțe di
ferite.

Stimate domnule președinte,
După opinia noastră, colaborarea 

bilaterală dintre Turcia și România 
nu reflectă întru totul potențialul de 
care dispunem. Considerăm că legă
turile dintre țările noastre pot atinge 
niveluri mult mai ridicate prin echi
librarea și diversificarea schimburi
lor comerciale. împărtășiți, cred, 
punctul de vedere că nivelul econo
miilor noastre in continuă dezvol
tare impune creșterea cu precădere 
a exporturilor. In prezent, Turcia a 
parcurs o etapă foarte importantă 
pe calea dezvoltării sale rapide și 
continue.

Subliniind importanța găsirii de 
modalități și stabilirii de măsuri 
practice care să impulsioneze dez
voltarea exporturilor, vorbitorul a 
spus : Voința politică pe care cele 
două părți o vor manifesta în aceas
tă direcție va facilita într-o largă 
măsură deschiderea unor orizonturi 
noi în raporturile bilaterale.

Stimate domnule președinte,
Atît in politica externă a Turciei, 

cît și in cea a României, regiunea 
balcanică ocupă un loc important sub 
raport politic și economic. Marele 
nostru conducător Atatiirk, Încă de 
la întemeierea Republicii Turcia, a 
depus eforturi continue în direcția 
instaurării păcii și liniștii, pentru un 
sistem de colaborare în Balcani. In
(Continuare in pag. a IlI-a)

ÎNCEPEREA CONVORBIRILOR OFICIALE
La Palatul Prezidențial din Ankara 

au început, luni, 19 octombrie, con
vorbirile oficiale dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, tovarășa 
Elena Ceaușescu și Kenan Evren, 
președintele Republicii Turcia.

în timpul dineului, care a decurs 
într-o ambianță de caldă cordialitate, 
președintele Kenan Evren și pre
ședintele Nicolae Ceaușescu au rostit 
toasturi, subliniind, și în acest cadru. 
Însemnătatea noului dialog la nivel 
înalt româno-turc, dorința comună 
de a acționa pentru dezvoltarea în 
continuare a conlucrării dintre cele

Stimate domnule președinte, 
Doamnelor și domnilor,

Doresc să vă mulțumesc cordial 
pentru invitația de a face această 
vizită în Turcia, pentru ospitalitatea 
de care ne bucurăm în țara dum
neavoastră. îmi este deosebit efe 
plăcut să folosesc acest prilej pen
tru a vă adresa dumneavoastră, 
domnule președinte, și întregului 
popor turc prieten un salut călduros 
și cele mai bune urări.

Vizita în Republica Turcia și noua 
noastră întîlnire sînt o expresie a 
evoluției pozitive a tradiționalelor 
relații româno-turce, a dorinței co
mune de a le dezvolta continuu, de 
a le conferi o tot mai mare stabili
tate și perspectivă. Sîntem bucuroși 
să constatăm că un rol important în 
promovarea tot mai largă a acestor 
bune raporturi — întemeiate pe 
deplină egalitate, stimă și respect 
reciproc — l-au avut vizitele la nivel 
înalt și convorbirile purtate îm
preună la București și Ankara, înțe
legerile convenite cu aceste prilejuri. 
Noi considerăm că potențialul eco
nomic, tehnic și științific, în conti
nuă creștere, atît al României, cît și 
al Turciei, oferă și în viitor ample 
posibilități pentru lărgirea colaboră
rii reciproc avantajoase într-o serie 
de domenii importante pentru pro
gresul multilateral al țărilor noas
tre. Sînt încredințat că și actuala 
vizită se va înscrie — prin rezulta
tele sale — ca un moment impor
tant în dezvoltarea pe multiple 
planuri a relațiilor româno-turce, în 
interesul și spre binele popoarelor 
noastre, al cauzei destinderii, în
țelegerii și păcii in Balcani, in Eu
ropa și in întreaga lume.

Stimate domnule președinte,
Ca țări situate In aceeași regiune 

geografică, România și Turcia sînt

La convorbiri participă :
Din partea română — Gheorghe 

Oprea, prim viceprim-ministru al 
guvernului, loan Totu, ministrul 
afacerilor externe. Lucian Drăguț, 
ambasadorul României în Turcia, 
alte persoane oficiale.

două țări, în Interesul ambelor po
poare, al progresului și prosperității 
lor, al cauzei destinderii, colaborării 
și păcii. Toasturile au fost urmărite 
cu deosebit interes, fiind subliniate 
cu aplauze de cei prezenți.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste România și 
Republicii Turcia.

profund interesate să conlucreze cît 
mai strins pentru statornicirea în 
această zonă și în întreaga lume a 
unui climat trainic de înțelegere, 
colaborare și pace. Situația interna
țională continuă să fie deosebit de 
complexă și gravă. In lume au loc 
acțiuni de mare amploare în sprijinul 
politicii de dezarmare și pace, dar, în 
același timp, continuă manifestările 
politicii de forță și amenințare cu 
forța, de amestec în treburile in
terne ale altor state. Existența uria
șelor arsenale de arme nucleare — 
care pot distruge întreaga civiliza
ție umană, înseși condițiile pentru 
existența vieții pe planeta noastră — 
pune cu tărie necesitatea unei gîn- 
diri și abordări noi a problemelor 
războiului și păcii, care trebuie să 
pornească de la înțelegerea clară a 
faptului că problema fundamentală 
a epocii contemporane o constituie 
oprirea hotărită a cursei înarmărilor 
și trecerea la dezarmare, și în pri
mul rind la dezarmare nucleară, li
chidarea totală a armelor nucleare.

România a salutat înțelegerea de 
principiu dintre Uniunea Sovietică și 
Statele Unite ale Americii în legă
tură cu realizarea unui acord pri
vind eliminarea rachetelor cu rază 
medie de acțiune și a celor opera- 
tiv-tactice din Europa și din Asia. 
Ne exprimăm speranța că se va face 
totul pentru a se ajunge cît mai cu- 
rind la semnarea acestui acord, care 
să deschidă calea spre noi Înțele
geri și acțiuni menite să ducă la 
lichidarea totală a armelor nucleare 
de pe planeta noastră. In această di
recție este necesar să acționeze 
toate țările — și Îndeosebi țările din 
N.A.T.O. și Tratatul de la Varșovia 
— pentru a contribui activ la rea
lizarea acestui acord, renunțînd la 
orice ar putea constitui un obstacol 
In calea semnării lui.

(Continuare in pag. a III-a) 

în ziarul de azi:
9 In fiecare întreprindere
— măsuri ferme pentru li
chidarea stocurilor supra- 
normative I © In cimp mai 
e mult de lucru și hotărî- 
toare este acum buna or
ganizare a muncii • Apli
carea metodelor științifice
— premisă a unei condu
ceri economice eficienta 
© Adunările cetățenești — 
rodnic dialog gospodăresc 
pentru dezvoltarea econo- 
mico-socială a localităților

patriei

Din partea turcă — Turgut Ozal, 
prim-ministru, Vahit Halefoglu. mi
nistrul afacerilor externe, Abdullah 
Tenekeci, ministru de stat, Siireyya 
Yiiksel, ambasadorul Republicii 
Turcia la București, alte persoane 
oficiale.

Președintele Kenan Evren a 
salutat, și în acest cadru, cu deo
sebită cordialitate, vizita de stat pe 
care președintele Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, o efectuează in Turcia 
și a exprimat convingerea că noul 
dialog la nivel înalt româno-turc sa 
va înscrie ca un important moment 
în dezvoltarea pe mai 
lațiilor dintre cele 
popoare.

Tovarășul Nicolae 
mulțumit, în numele 
varășei Elena Ceaușescu, 
invitația de a vizita Turcia, pentru 
calda ospitalitate de care s-au bucu-

departe a re- 
două Ițări și
Ceaușescu a 
său și al to- 

pentru

(Continuare in pag. a IH-a)

IN iNTlMPINAREA CONFERINȚEI

NAȚIONALE A PARTIDULUI

Capacitățile noi de producție - 
la nivelul parametrilor proiectați!

Din analiza amplă și com
plexă efectuată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al' partidului, la recenta plenară 
a C.C. al P.C.R., asupra modului in 
care sînt duse la îndeplinire preve
derile planului unic de dezvoltare 
economico-socială pe acest an, se 
desprinde cu claritate necesitatea de 
a se acționa cu hotărire și răspun
dere, in toate ramurile economiei 
naționale, pentru realizarea integrală 
a indicatorilor tehnici și economici 
prevăzuți la obiectivele și capacită
țile productive puse in funcțiune. 
Cu atît mai mult cu cit, așa cum 
reliefa secretarul general al parti
dului, într-o serie de unități intrate în 
circuitul productiv se înregistrează 
serioase rămineri in urmă față de 
graficele și programele elaborate 
pentru atingerea parametrilor pro
iectați.

Importanța deosebită a Indicațiilor 
și sarcinilor trasate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu izvorăște din fap
tul că ritmul înalt de creștere a pro
ducției industriale in acest an este 
organic corelat cu utilizarea inten
sivă a capacităților de ’ producție 
existente, a fondurilor fixe date in 
exploatare. Mai direct spus, la toa
te noile obiective și capacități, can
titatea, calitatea și costul produc
ției trebuie să se ridice cît mal re
pede la nivelul prevederilor din pro
iecte. De ritmul încadrării în indica
torii prevăzuți depind, in cel mai 
înalt grad, atit în acest an, cît și în 
anii viitori, eficiența economică a 
întregii activități de investiții și re
cuperarea rapidă a fondurilor finan
ciare și mijloacelor materiale alocate 
în acest domeniu, realizarea produc
ției programate, la parametrii teh
nici șl economici stabiliți, cu con
sumuri materiale și cheltuieli de 
producție substanțial reduse, crește
rea susținută a productivității mun
cii, satisfacerea la momentul oportun 
a unor necesități concrete ale eco
nomiei și solicitări ale exportului.

în acest context, capătă o largă 
semnificație faptul că, Ia un număr 
impresionant de unități productive 
nou construite, s-a ajuns să se lu
creze la nivelul prevederilor din 
proiecte într-o perioadă de timp mai 
scurtă decît cea preconizată. Ca ata
re, și eficiența economică înregistra
tă este simțitor mai ridicată în ra
port cu investițiile similare, date in 
exploatare cu cîțiva ani in urmă.

Nu este lipsit de interes să subli
niem că realizarea producției pro
iectate și a celorlalți indicatori de 
eficiență economică într-o perioadă 
de timp relativ scurtă, inferioară 
chiar duratelor prevăzute, se dato
rează, în primul rind, fundamentării 
temeinice, prin documentațiile teh- 
nico-economice, a noilor capacități, 
inclusiv a profilului și structurii 
sortimentale a producției, dar mai 
cu seamă materializării integrale,

TIMIȘ : Producție fizică peste prevederi
Raportul muncitoresc al colecti

velor de oameni ai muncii din uni
tățile economice timișene, antre
nate într-o însuflețitoare întrecere 
socialistă în întîmpinarea Confe
rinței Naționale a partidului, con
semnează zilnic noi succese pri
vind îndeplinirea sarcinilor la pro
ducția fizică și la ceilalți indica
tori ai planului, expresie a înaltei 
responsabilități pentru transpu
nerea exemplară în viață a in
dicațiilor și orientărilor formulate 
de secretarul general al partidului. 
In acest fel, în perioada care a 
trecut de la inceputul anului, la o 
seamă de produse deosebit de 
solicitate de economia națională, 
cantitățile realizate suplimentar 
însumează, între altele, 1 200 tone 
oțel brut, peste 2 000 tone lami
nate finite pline, 26 tone utilaje 
tehnologice pentru metalurgie, 
64 000 kW motoare electrice, mij
loace de automatizare electroteh
nice și electronice și ale tehnicii de 
calcul în valoare de 27 milioane 
lei, mașini, instalații și utilaje pen
tru agricultură în valoare de 57 

punct cu punct, a prevederilor din 
aceste documentații. De asemenea, 
au fost soluționate, încă înainte de 
începerea execuției propriu-zise a 
lucrărilor de investiții, numeroasele 
probleme legate de asigurarea mate
riilor prime la nivelul cantitativ și 
calitativ stabilit, de desfacerea in
tegrală în țară și la export a pro
ducției realizate, de diversificarea 
acesteia in funcție de cererile bene
ficiarilor. Totodată, aceste notabile 
succese se mai datorează și înaltei 
răspunderi și exigenței cu care au 
acționat beneficiarii de investiții, 
care au efectuat riguros probele teh
nologice, și-au însușit temeinic și 
din timp tehnologiile de fabricație, 
au exploatat și întreținut cu grijă 
și spirit gospodăresc instalațiile și 
utilajele încredințate. In sfîrșit, 
practica a demonstrat că reușita e- 
forturilor consacrate realizării para
metrilor tehnico-economici proiectați 
— proces amplu, cu o anumită dura
tă — este condiționată, intr-o mă
sură hotărîtoare, de sprijinul perma
nent acordat colectivelor din noile 
unități do către centralele industria
le și ministerele de resort in 
toate problemele privind organizarea 
și desfășurarea în bune condiții a 
activității productive. Accentuăm 
marea răspundere ce revine centra
lelor și ministerelor titulare de in
vestiții deoarece în numeroase si
tuații s-a verificat că, ori de cite ori 
noile unități au primit de la început 

, un sprijin concret și eficient in a-
ceastă privință, rezultatele de valoa-' 
re nu s-au lăsat așteptate.

Există insă șl situații care pun în lu
mină o preocupare insuficientă pen
tru consolidarea economică rapidă a 
noilor obiective și capacități puse 
In funcțiune în ultimii ani. Așa cum 
a relevat secretarul general al par
tidului, la ora actuală circa 250 de 
întreprinderi funcționează sub nive
lul parametrilor tehnico-economici 
proiectați, cu toate că termenele sta
bilite pentru atingerea acestora au 
expirat de mult.

Cauzele acestor nerealizărl sini 
cunoscute, iar printre cele mal frec
vente se numără funcționarea neco- 
respunzătoarc sau cu intreruperi a 
unor mașini și instalații datorită 
defecțiunilor constructive, nereme
diate la timp, exploatării neraționa
le, insuficientei pregătiri a persona
lului de exploatare și întreținere, ca 
și neexecutării Ia datele planificate 
a lucrărilor de reparații. Nu pot fi 
trecute cu vederea nici greutățile in- 
timpinate în procurarea unor materii 
prime sau asigurarea acestora in 
condiții diferite de cele prevăzute 
în documentațiile aprobate. După 
cum se vede, ponderea greutăților în 
atingerea parametrilor proiectați o 
dețin neajunsurile de natură orga-
(Continuare în pag. a V-a)

milioane lei, 2 000 mc prefabricate 
din beton armat, un milion cără
mizi și blocuri ceramice, 27 000 
tricotaje și altele. In ampla acțiu
ne desfășurată pe baza programe
lor inițiate de organizațiile de 
partid și consiliile oamenilor mun
cii privind valorificarea superioară a 
materiilor prime și materialelor, 
introducerea în circuitul productiv 
a unui volum sporit de materiale 
recuperabile și refolosibile, apli
carea unor tehnologii moderne de 
înalt randament, utilizarea la în
treaga capacitate a instalațiilor și 
spațiilor productive — căi care au 
asigurat condițiile tehnico-mate- 
riale pentru depășirea planului — 
s-au evidențiat în mod deosebit 
colectivele întreprinderilor „Cioca
nul" Nădrag, „Electrotimiș", de 
aparate electrice de măsurat, me
canică pentru agricultură. „Bum
bacul", de materiale de construc
ții — toate din Timișoara, de tex
tile și de produse ceramice Lugoj 
și „Banatex" Sînnicolau Mare. 
(Cezar Ioana).
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IN FIECARE ÎNTREPRINDERE - MĂSURI FERME 
PENTRU LICHIDAREA STOCURILOR SUPRANORMATIVE!

în cîmp mai e mult de lucru 

și hotărîtoare este acum 

buna organizare a muncii

In cadrul problematicii economice dezbătute la recenta plenară a 
C.C. al P.C.R., o deosebită atenție a fost acordată gospodăririi rațio
nale, cu maximă răspundere a mijloacelor materiale și financiare puse la 
dispoziția întreprinderilor pentru îndeplinirea sarcinilor de plan. In această 
privință, tovarășul Nicolae Ceaușescu a criticat sever faptul că în eco
nomie se mențin importante stocuri supranormative de materii prime șl 
materiale, producție neterminată și produse finite - care influențează 
negativ eficiența economică, beneficiile, în general mersul activității 
economico-financiare — și a subliniat că se impun acțiuni ferme pentru 
lichidarea cu desăvîrșire a acestei stări de lucruri, in mod normal, trebuie 
să se asigure un asemenea flux de producție, un asemenea ciclu de 
desfășurare a activității economice, încît mijloacele circulante să aibă o 
viteză de rotație de cîteva ori mai rapidă. Orice încetinire a ciclului bani 
— marfă - bani înseamnă o activitate economică nesatisfăcătoare, în-

seamnă daune în economia națională, Impietează asupra creșterii avuției 
naționale șl o venitului național, asupra ridicării nivelului de trai al 
poporului.

in legătură cu problemele care se ridică In întreprinderi In această 
privință și cu modul în care se acționează pentru eliminarea practicii 
suprastacării șl pentru revenirea la o activitate economico-financiară nor
mală, am adresat unor factori de răspundere din organe de control 
și îndrumare in acest domeniu, din două județe, următoarele întrebări !

1. Care este situația stocurilor supranormative în uni
tățile economice din județ ?

2. Care sînt cauzele apariției ți menținerii acestora ?
3. Cum se acționează pentru lichidarea lor in cel mai 

scurt timp ?

Acțiuni operative pentru redistribuirea 
stocurilor disponibile

Concluzii pline de învățăminte 
pentru înlăturarea neajunsurilor

Imagine de pe Șantierul naval Galați Foto : Eugen DIchiseanu

analizat ce materiale sînt necesare 
pentru buna desfășurare a activității 
și realizarea producției planificate. 
Cu această ocazie s-au depistat 
unele materiale de uz general și 
specifice fără mișcare, care au fost 
luate in evidența B.J.A.T.M. in ve
derea redistribuirii lor în unitățile 
care le solicită sau au fost semna
late forurilor de resort pentru a le 
redistribui. Totodată, s-au reanalizat 
contractele economice șl s-a renun
țat la aprovizionarea cu unele ma
teriale, materii prime și piese de 
schimb care nu mai erau necesare.

Unitățile economice din această 
rază teritorială sint permanent spri
jinite și îndrumate de către specia
liștii bazei noastre, care efectuează 
periodic inventarierea stocurilor șl 
acționează pentru reintroducerea în 
circuitul economic a cantităților care 
prisosesc, blocînd importante fonduri 
circulante. La ora actuală, o mare 
parte din cantitățile de materii pri
me, materiale și piese de schimb 
aflate în stocuri supranormative in 
unitățile mai sus menționate au fost 
preluate și redistribuite. S-au întoc
mit grafice și programe, cu termene 
și responsabilități, de lichidare a 
stocurilor supranormative, care stnt 
urmărite de baza județeană de apro
vizionare, împreună cu organele fi- 
nanciar-bancare teritoriale. Pînă la 
ora actuală și-au lichidat stocurile 
supranormative Filatura de bumbac 
și întreprinderea de ulei Slobozia, 
întreprinderea de ulei șl întreprin
derea de ferite Urziceni, întreprin- ’ 
derea de ulei Țăndărei. De aseme
nea, au fost reduse intr-o măsură 
importantă stocurile la întreprinde
rea antrepriză construcții-montaj Ia
lomița și Combinatul de Îngrășămin
te chimice Slobozia. în toate cazu
rile s-au luat măsuri pentru ca ac
țiunea de înlăturare a stocurilor su
pranormative să aibă continuitate, 
să capete un caracter operativ.

B.J.A.T.M. Ialomița menține per
manent legătura cu unitățile din ju
deț. precum și cu alte baze de a- 
provizionare din țară pentru găsirea 
unor căi de valorificare a stocurilor 
supranormative. în acest mod a fost 
posibilă preluarea in vederea re
introducerii in circuitul economic a 
unor stocuri supranormative în va
loare de aproape 27 milioane lei și 
s-au valorificat prin redistribuire, în 
cadrul cotelor și repartițiilor apro
bate. materiale preluate în valoare 
de 17 milioane lei.

Aceste acțiuni vor continua, pu- 
nînd de acum înainte accentul pe 
întărirea spiritului de răspundere al 
factorilor de resort din întreprinderi 
față de gospodărirea mijloacelor ma
teriale, pe întărirea caracterului 
preventiv al activității de contfol șl 
îndrumare în legătură cu desfășu
rarea corespunzătoare a aprovizionă
rii tehnico-materiale.

Inq. Alexandru GROPESCU 
directorul Bazei județene 
de aprovizionare tehnico-materială 
Ialomița 

ducerea partidului, sarcinilor concre
te de a asigura încadrarea in nor
mele de stoc.. Mai mult decît at it, 
la unități ca întreprinderea de utilaj 
chimic și forjă Rimnicu Vilcea, în
treprinderea județeană de producție 
și prestări servicii. Uniunea jude
țeană a cooperativelor meșteșugă
rești, Antrepriza de construcții in
dustriale, Baza de , aprovizionare 
tehnico-materială a agriculturii și 
stațiunile pentru mecanizarea agri
culturii se înregistrează creșteri ale 
stocurilor totale la 30 septembrie 
1987, față de 31 decembrie 1986.

2. Din controalele efectuate asupra 
cauzelor existenței stocurilor supra
normative s-au desprins următoarele 
concluzii :

a) in cadrul unor centrale șl mi
nistere din care fac parte o serie de 

unități economice vilcene, acțiunea 
de stabilire a normelor de stoc pen
tru materii prime, producție neter
minată și produse finite și de trans
mitere a acestor norme pe întreprin
deri nu a fost in mod corespunzător 
coordonată în cursul anilor 1986— 
1987. Astfel, deși prin reglementările 
normative s-au stabilit norme de 
stoc, acestea nu au fost transmise 
tuturor întreprinderilor și pe sorto- 
tipodimensiuni, repere, produse etc. 
De exemplu, întreprinderea jude
țeană de producție și prestări servi
cii din cadrul Consiliului popular ju
dețean Vilcea nu a primit nici pînă 
acum normele de stoc.

b) In alte cazuri, normele de stoc, 
In zile, nu sint puse de acord cu 
normativele financiare. Astfel, la 
întreprinderea de utilaj chimic și 
forjă Rimnicu Vîlcea din cadrul Mi
nisterului Industriei de Utilaj Greu, 
normativele financiare care rezultă 
din normele de stoc, în zile, sint mal 
mari decît cele aprobate prin planu
rile de finanțare ;

c) sistemul de contractare teh
nico-materială nu este pus de acord 
cu sistemul de normare-finanțare. 
Să recurgem In acest caz din nou la 
situația întreprinderii de utilaj chi
mic și forjă Rimnicu Vîlcea, care 
contractează tablă cu Combinatul 
siderurgic Galați cu termene de 
livrare lunară și țevi și profile cu 
întreprinderile din București, Roman 
și Zalău — cu termene de livrare 
trimestrială. Chiar dacă aceste ter
mene, de regulă, se respectă, ele 
sînt în neconcordanță cu normele de 
stoc, în zile, aprobate ;

d) derularea contractelor, așa cum 
este organizată In prezent, se efec
tuează chiar in condițiile schimbă
rilor In structura sortimentală a 
planului, avînd drept consecință ne
gativă acumularea de stocuri supra
normative. Situație care se reglează 
prin „mecanismul renunțărilor" abia

. în perioada următoare. Nesoluționată 
rămine însă problema sortotipodi- 
mensiunilor de materii, materiale 
etc. aprovizionate pentru produse 
unicat, scoase din plan, cum este 

' cazul frecvent la unitățile construc
toare de mașini ;

e) nerespectarea contractelor eco
nomice de către unii furnizori con
duce adesea la neintroducerea în 
consum a altor materiale, care se 
acumulează în stocuri supranorma
tive. Și din nou. recurgem la situa
ția existentă la întreprinderea de 
utilaj chimic șl forjă Rimnicu Vilcea, 
la care restanțele in aprovizionarea 
cu unele produse metalurgice, tota- 
lizind 7 095 tone, au condus la for
marea unor stocuri peste plan de 
71,3 milioane lei ;

f) nesoluțlonarea problemei nor
mativelor financiare la semifabrica
te in unități ale Ministerului Mi
nelor. Este cazul „descopertei" rea
lizate de întreprinderea minieră 
Horezu în valoare de 146 milioa
ne lei.

Deosebit de aceste aspecte, con
trolul financiar-bancar a scos în 
evidență o serie de neajunsuri pri
vind modul în care au fost întoc
mite graficele de lichidare a stocu
rilor supranormative și lipsa de exi
gentă cu care a fost urmărită exe
cuția acestora. Astfel, sînt de sem
nalat netransmiterea operativă în 
cursul anului a machetelor și pro
gramelor de lichidare a stocurilor 
supranormative, înscrierea unor dale 
și cifre formale, care nu s-au putut 
respecta în execuție ; nu s-au sta
bilit anexe Ia grafice cu responsabi
lități și termene concrete pentru 
aducerea la îndeplinire a măsurilor 
stabilite ; nu s-a asigurat urmărirea 
executării controlului financiar 
preventiv. Astfel se explică faptul 
că în cursul trimestrului II a.c., deși 
au fost lichidate stocuri de mai 
multe sute de milioane lei, au fost 
create noi stocuri supranormative de 
valoare apropiată, îndeosebi la în
treprinderea de utilaj chimic și 
forjă, întreprinderea minieră Horezu, 
întreprinderea de piele și încăl
țăminte „Vilceana", întreprinderea 
de echipamente hidraulice și Combi
natul de prelucrare a lemnului.

3. în scopul lichidării stocurilor 
existente și prevenirii formării de 
noi stocuri supranormative, comisia 
județeană constituită în acest sens, 
comisia financiar-bancară, organele 
financiar-bancare, cele de aprovizio
nare tehnico-materială și de plani

ficare acționează, potrivit unul pro
gram bine stabilit, sub coordonarea 
consiliului județean de control mun
citoresc al activității economice și 
sociale. Astfel s-a instituit controlul 
prealabil asupra plăților la 10 Între
prinderi în scopul neadmiterl! apro
vizionării cu materiale peste nece
sitățile reale, peste nivelul normat 
al stocurilor. Concret, au fost res
pinse la decontare documente ale 
furnizorilor în valoare de 29 mili
oane lei (întreprinderea minieră 
Horezu 18 milioane, întreprinderea 
de stofe 2 milioane, întreprinderea 
de talpă și încălțăminte din cauciuc 
— Drăgășanl documente in valoare 
de 8 milioane). Un număr de zece 
Întreprinderi au fost determinate să 
ceară reducerea cotelor sau repar
tițiilor de aprovizionat I.F.E.T. — 
la ciment, întreprinderea de produc
ție șl prestări servicii — sirmă trasă, 
întreprinderea de piele și încălțămin
te — piele bizon, U.J.C.M. — blocuri 
B.C.A. etc. De asemenea, 20 Între
prinderi, intre care Combinatul chi
mic Rimnicu Vîlcea, întreprinderea 
minieră Horezu, întreprinderea de 
piele șl încălțăminte Rimnicu Vilcea 
și întreprinderea de talpă și încălță
minte din cauciuc Drăgășani, au fost 
determinate să facă renunțări la con
tracte in valoare de 65 milioane lei. 
De menționat că s-au emis 18 dis
poziții obligatorii In sarcina condu
cerilor de unități economice pentru 
ca din contractele cu termen de 
aprovizionare in perioada următoare 
să renunțe la sortimentele la care 
stocurtle existente asigură necesarul 
realizării planului.

Firește, acolo unde factorii de răs
pundere din întreprinderi n-au în
țeles să-și exercite atribuțiile care 
le revin in acest domeniu și nu au 
luat măsuri pentru lichidarea stocu
rilor supranormative potrivit grafi
celor și prevenirea formării altora 
noi s-au luat măsuri potrivit 
prevederilor legale. în prezent, 
comisia de lichidare a stocurilor 
supranormative, comisia financiar- 
bancară, organele Băncii Naționale 
acționează pentru efectuarea Inven
tarierii stocurilor de materii I prime, I 
materiale, piese de schimb, obiecte 
inventar, SDV-uri, precum și de 
producție neterminată și produse 
finite, urmînd a se stabili măsurile 
ce se Impun pentru încadrarea stric
tă tn normele de 6toc. De asemenea, 
pentru a se asigura o mai judici
oasă gospodărire a materiilor prime 
și materialelor, comisia județeană 
de resort a stabilit recent preluarea 
de către B.J.A.T.M. a unor depozite 
aflate încă In» gestiunea unor unități 
economice din județ.

Romulus MITRACHE 
directorul sucursalei Județene Vîlcea 
a Băncii Naționale

La depănușarea porumbului pe terenurile C.A.P. Glrlița, Județul Constanța 
Foto : Sandu Cristian

Aplicarea metodelor științifice
- premisă a unei conduceri economice eficiente

— Cea mai bună introducere la o 
discuție despre eficiența stilului de 
conducere o reprezintă, fără îndoia
lă, rezultatele economice ale unită
ții. Asa este, tovarășe GHEORGHE 
NICA, secretar al comitetului de 
partid, președinte al consiliului oa
menilor, muncii de la Întreprinderea 
de mașini electrice București ?

— Așa este. Iar situația realizării 
sarcinilor de plan pe 9 luni din acest 
an de către colectivul unității 
noastre relevă cel puțin două con
cluzii certe privind stilul de condu
cere a activității economice de către 
consiliul oamenilor muncii. Prima 
că, in mod logic, stilul de conducere 
stă la baza multora din rezultatele 
pozitive obținute in perioada scursă 
din acest an. Pe care, prin deciziile 
adoptate, prin acțiunile intreprinsa 
pentru antrenarea colectivului la re
zolvarea problemelor cu care ne 
confruntăm, stilul de conducere le-a 
determinat. Este vorba, pe scurt, de 
Îndeplinirea planului la producția fi
zică, de realizarea exportului total in 
proporție de 106 la sută, de redu
cerea cheltuielilor materiale în com
parație cu aceeași perioadă a anului 
trecut, de introducerea in fabricație a 
14 produse noi ș.a. A doua, tot tn mod 
logic, atestă faptul că modul nostru 
de conducere nu poate fi socotit in 
întregime eficient atita vreme cit 
înregistrăm și o seamă de neimpli- 
niri. Am In vedere faptul că nu 
ne-am realizat pe 9 luni prevede
rile planului de creștere a produc
tivității muncii, că nu am obținut in 
întregime, la toate produsele, nive
lurile planificate la cheltuielile ma
teriale.

— Convorbirea noastră, asa cum a 
început, are toate premisele de a se 
înscrie ferm pe coordonatele apre
cierilor ?t criticilor formulate de se
cretarul peneral al partidului, tova
rășul Nicolae Ceausescu, la plenara 
C.C. al P.C.R. privind stilul de con
ducere al consiliilor oamenilor mun
cii din întreprinderi șl centrale, ca
racterizat, in unele locuri, fie prin 
analize cantitativiste, fie prin decizii 
nefundamentate temeinic întotdeau
na.

— Este o apreciere deosebit de Im
portantă. Ne-am dat seama că ea este 
valabilă și în cazul nostru. Și pen
tru a mă convinge si mal clar atit 
pe mine, cit șl pe toți cel învestiți 
să facem parte din organul de con
ducere colectivă, am analizat pe bază 
de date statistice —- si aceste date 
spun foarte mult — activitatea con
siliului oamenilor muncii pe ulti-

La C.A.P. Gîrlița (C.U.A.S.C. Os
trov), toți factorii de conducere al 
cooperativei se aflau pe cîmp. Toți 
cu atribuții precis prestabilite. Și 
președintele Stan Mertoiu, și ingi
nerul Ion Velicu. și economista Vic
toria Tudose... Primul răspunde de 
soarta porumbului, al doilea de se
mănători, economista de organizarea 
transportului. Iar toate acestea sint 
urmărite de dis-de-dimineața — ci
tiți chiar : încă Înainte de a se lu
mina de ziuă — și pînă seara tîrziu, 
mult după apusul soarelui. Rezulta
tele 7

Porumbul — cultivat pe 750 ha — 
a fost cules de pe 400. Cele 350 hec
tare rămase vor fi strinse; meca
nizat de pe 200 hectare și manual, 
restul. Ceie 500 de tone de porumb 
aflate pe cimp sint depănușate 
de cooperatori și elevi — prezenți 
în mare număr — și transportate la 
baza Ostrov intr-un ritm de 140 tone 
pe zi. Cele 6 -cupluri» — camioa
ne cu remorci — se află intr-un 
du-te-vino neîntrerupt : 3 transpor
tă exclusiv ce se recoltează, iar 
celelalte 3 epuizează porumbul din 
grămezi. Semănatul, la ora cind 
citiți aceste rinduri, a tost încheiat 
pe toate cele 1 000 de hectare pla
nificate. Mecanizatorii — ne-a fost 
dat să cunoaștem unul de excepție: 
Hristu Ivanof, ia volanul tractoru
lui de 31 de ani, permanent in ace
eași unitate, adică la S.M.A. Isechioi 
— iși fac și ei datoria cu multă tra
gere de inimă ; dovadă că griul și 
orzul semănate înainte de ploaia 
căzută in urmă cu două săptămîni 
au răsărit nu frumos, cl excepțio
nal, o „perie" deasă și verde se în
tinde cît vezi cu ochii...

Benefica prezență pe cîmp a fac
torilor de răspundere am consta
tat-o și tn alte locuri. Și nu numai 
din conducerea unităților agricole, 
c! și a comunelor și a S.M.A.-urilor. 
La Adamclisi, de pildă, atit Ion 
Neagu, primarul, cit și ing. Marian 
Ciutacu, directorul S.M.A., Împreu
nă cu colaboratorii apropiați se 
aflau fiecare acolo unde compe
tența și autoritatea lor se făcuse cel 
mai mult dorită. Despre buna mo
bilizare la lucru — consecință di
rectă ■ bunei organizări și a con
trolului calificat — vorbeau de la 
sine atit calitatea muncii, cît și cei 
648 bărbați, femei ș! elevi prezenți 
pa cîmp vineri. 16 octombrie.

— Situație absolut firească, ne 
spunea primarul, mal ales că tim
pul se poate strica orieînd. Ploaia 
de acum trei zile a fost un avertis
ment serios, ne-a arătat că toamna 

mele trei luni prin prisma număru
lui de probleme analizate, duratei 
reuniunilor și calității deciziilor a- 
doptate. Rezultatele confirmă în În
tregime criticile formulate de secre
tarul general al partidului.

— Interesant. Si ce arată datele 
statistice la care vă referiți ?

— în primul rind faptul că, In ul
timele trei luni, pe agenda de lucru 
a consiliului oamenilor muncii s-a 
aflat mereu o problematică foarte 
Încărcată. Pe lingă cele 14 probleme 
înscrise de noi în planul trimestrial 
de muncă, au mal fost introduse și 
altele, fie cerute de centrală, fie 
propuse de noi, șl astfel am ajuns 
să avem reuniuni de lucru — v-aș 
ruga să-mi permiteți să nu mai fo
losesc termenul de „ședință", pe ca- 
re-1 socotesc impropriu — cu cite 
6—8 șl chiar 10 probleme ce trebuiau 
analizate.

Consecințele firești ale acestei su
praîncărcări a reuniunilor de lucru 
ale consiliului oamenilor muncii 7 
Analizarea incompletă, la suprafață, 
a unor probleme importante, ridi
carea la rang de „probleme" a unor 
chestiuni obișnuite, prelungirea du
ratei reuniunilor de lucru și, bine
înțeles. adoptarea — in unele cazuri 
— a unor decizii formale. De altfel, 
t-evăzînd cu ochi critic situația pe 
care v-am relatat-o. ne-am dat sea
ma că aproape 40 la sută din aceste 
probleme puteau să fie analizate fie 
In biroul executiv al consiliului oa
menilor muncii, fie de către servi
ciile funcționale.

— Decizia reprezintă — In cea mai 
scurtă definiție — un instrument 
concret prin care se exercită actul 
conducerii economice. N-ați vrea si 
analizăm puțin datele furnizate de 
studiul efectuat de dumneavoastră 
privind numărul »i tipul de decizii 
adoptate de consiliul oamenilor 
muncii In ultimele trei reuniuni 7 tn 
fond, de calitatea lor depinde efi
ciența actului de conducere.

— Prea multe n-ar ff de spus. în 
perioada la care ne referim au fost 
adoptate 12 decizii — 9 operative și 
3 cu termen mai lung. Aprecierea 
mea * că sint puține. Nici nu-mi 
explic de ce sînt atît de puține. Dar 
pentru clarificare să-1 chemăm pe 
secretarul consiliului oamenilor mun
cii. El cunoaște mal bine situația.

Paranteza propusă pentru chema
rea secretarului consiliului oameni
lor muncii se dovedește mai lungă 
decît ne așteptam. Tovarășul Gheor- 
ghe Duță, secretarul acestui orga
nism, este de profesie inginer. E un 
om ordonat și meticulos. Parcurgem 
Împreună, cela 12 hotăriri-decizie 

Iși are nu numai frumusețea el, ci 
și fenomene mai puțin sau deloc 
plăcute : frig, ceață, vint... Ne-am 
organizat mai bine cu atît mai mult 
cu cit mai avem multe de făcut. 
Comuna are două C.A.P.-uri : -A- 
damclisi» și -Zorile». La prima 
mai sint de recoltat 472 hectare cu 
porumb (din totalul de 769 hectare; 
producție medie pină acum 6 012 kg 
boabe/ha), iar la a doua încă 163 
hectare (din totalul de 398 hectare; 
producție medie 4 360 kg boabe/ha). 
Mai avem de terminat și altele...

Firește, multe sînt Încă de făcut. 
Și nu numai la Adamclisi, ci în 
agricultura întregului județ. Impor
tant este Insă faptul că acum nu se 
mai irosește nici o clipă, că se lu-

Reporterii „Scînteii1 2 3 * 1" 
transmit din județul 

Constanța 1. Asigurarea bazei tehnico-mate- 
riale a producției corespunzător ce
rințelor de dezvoltare a economiei 
naționale impune realizarea și livra
rea de către toate unitățile a pro
ducției fizice, în concordanță cu sar
cinile de plan și contractele înche
iate. B.J.A.T.M. Ialomița s-a con
fruntat în acest an cu dificultăți în 
asigurarea ritmică și în totalitate a 
bazei materiale necesare procesului 
de producție datorită modificărilor 
survenite in structura producției 
planificate a întreprinderilor din ju
deț. Situație care — nesesizată la 
timp — a contribuit Ia crearea unor 
stocuri supranormative de materii 
prime, materiale și piese de schimb. 
Deosebit de aceasta, unitățile eco
nomice din județul Ialomița au luat 
măsurile ce se impuneau, in confor
mitate cu prevederile legii, pentru 
lichidarea stocurilor supranormative, 
astfel incit la 30 septembrie 1987 să 
se încadreze în stocurile normat? de 
materii prime și materiale. în ge
neral, acțiunea a dat rezultate, mai 
puțin la piese de schimb, -materii 
prime și materiale specifice. Astfel, 
întreprinderea de articole sport 
„Camping" Urziceni are la ora ac
tuală un stoc supranormativ de ma
terii prime și materiale specifice (țe
sături). Situație ce poate fi întîlnită 
și la întreprinderea de tricotaje Fe
tești (fire din bumbac, piese de 
schimb și accesorii), întreprinderea 
de industrializare a sfeclei de zahăr 
(saci din iută). Fabrica de produse 
ceramice Țăndărei (piese de schimb 
specifice) și U.J.C.M. Ialomița (pie
se de schimb și produse finite).

2. Cauzele care au generat crearea 
de stocuri supranormative se dato- 
resc în primul rînd aprovizionării 
peste necesar, dintr-un exces de 
precauție, pentru a nu rămine fără 
materii prime, materiale și piese de 
schimb. în cauză sint, de asemenea, 
schimbarea structurii planului de 
producție inițial' Stabilit (săhimbateai 
sortimentației), fapt ce a dus la' for
marea de stocuri de materiale fără 
posibilități de consum; renunțarea la 
unele comenzi sau schimbarea sor
timentației produselor pentru ex
port, la cererea partenerilor ; funda
mentarea necesarului de materiale 
pentru anul de plan respectiv fără 
a se ține cont de stocurile existente 
și de posibilitățile de folosire a unor 
materiale sau piese de schimb exis? 
tente în stoc : netransmiterea in ter
men a cererilor de renunțare la unele 
materiale contractate ; nerespectarea 
clauzelor contractuale privitoare la 
expedierea produselor către unii be
neficiari ; exercitarea superficială a 
controlului financiar preventiv. In 
esență, deci, este vorba de neajun
suri în conducerea și organizarea 
activității economice și în gospo
dărirea mijloacelor materiale.

3. Ln spiritul Indicațiilor date de 
secretarul general al partidului și în 
conformitate cu prevederile legale, 
s-a trecut, în primul rînd. la inven
tarierea tuturor stocurilor existente. 
Organele de control de specialitate 
ale B.J.A.T.M. Ialomița, împreună cu 
factorii de răspundere din unități, au

1. In nouă luni din acest an, pe 
ansamblul unităților economice din 
județul Vilcea stocurile supranorma
tive s-au redus cu peste 790 mili
oane lei, cea mai accentuată dimi
nuare înregistrîndu-se la materii pri
me și materiale — 416 milioane lei, 
care au fost introduse in circuitul 
economic. Dar, din păcate, nivelul 

x stocurilor supranormative este încă 
foarte ridicat, fiind reprezentat In 
structură astfel : 32 la sută materii 
prime și materiale, 39 la sută pro
ducție neterminată și 29 la sută 
produse finite. De aceea, cu toate 
Că s-au obținut rezultate bune în 
acțiunea de identificare și lichidare 
a imobilizărilor de mijloace circu
lante, din acest punct de vedere une
le unități economice din județ n-au 
răspuns exigențelor formulate de con -

crează serios șl spornic, ceea ce în
seamnă că rezultatele acestor acti
vități vor fi cele scontate. Mai sint 
Insă și locuri unde lucrurile stau 
altfel, ba chiar pe dos decît trebuie 
și, pe alocuri... Incredibil. Incredi
bil, dar — vă garantăm — adevărat.

Vineri dimineața, Ia ora 8, atît 
președintele Nicolae Cabrancea, cit 
și inginerul-șef Gheorghe Stolchiță 
se mai aflau incă printre... hlrtlile 
nerezolvate ale C.A.P. Băneasa; 
deși porumbul n-a fost strins decît 
de pe 400 hectare (din totalul de
1 075 hectare), deși producțiile me
dii de pină acum sînt cu mult sub 
cele planificate (3 200 kg porumb 
boabe la hectar, în loc de 5 200 kg/ 
ha), deși mai erau de semănat încă 
destule hectare — nu dăm cifra și 
veți vedea de ce — pînă la totalul 
de 1 273 ha... Am dorit să aflăm cum 
este asigurată pe cimp asistența de 
specialitate, cum sint organizați, de 
ce mijloace tehnice și umane dis
pun — toate întrebări de rutină.

Ani avut surpriza să constatăm 
ceea ce, cu siguranță, nici unul din
tre dv., cititorii acestor rînduri, nu 
veți crede că este posibil, deși-i ade
vărul curat : președintele Cabrancea 
nu știa exact nici măcar rțumărul 
inginerilor care lucrează în coope
rativa pe care o... conduce I Dum
nealui, ~nr. 1» al unității, susținea 
că ar fl 8 (opt), iar inginerul-șef că...

emise de consiliul oamenilor mun
cii in ultimele trei luni și ajungem 
la următoarele trei concluzii : a) de
ciziile nu sînt redactate intr-un lim
baj propriu unui asemenea act nor
mativ (din această cauză se aprecia
ză, cind la discuție este Invitat și 
șeful oficiului de calcul, că ele nu 
pot fi introduse șl urmărite pe cal
culator) ; b) există o neclaritate în
tre răspunderile pe care trebuie să 
le atragă după sine o decizie și atri
buțiile de serviciu ale factorilor 
chemați să participe la traducerea 
lor in viață (majoritatea deciziilor 
repetă sarcini obișnuite, de servi
ciu) ; c) cele trei decizii apreciate 
ca decizii strategice, cu termen lung, 
nu întrunesc această calitate întrucit 
abordează rezolvarea unor probleme 
obișnuite, de rutină, ca de pildă : 
„receptionarea otelului special pen
tru realizarea inelelor colectoare să 
fie făcută numai cind există și avi
zul organelor C.T.C. de la unitățile 
furnizoare".

După această paranteză edifica
toare, reluăm convorbirea cu tova
rășul Nica.

— Ca să fie eficient, este obliga
toriu ca stilul de conducere al consi
liului oamenilor muncii să opereze 
cu elemente științifice atit tn adop
tarea deciziilor, cit si în întreaga ac
tivitate de conducere, nu '!

— Nu negăm acest lucru. Dar. 
deși în ultimul timp șe cere mereu 
să acționăm pentru perfecționarea 
stilului de conducere, să adoptăm 
metode moderne, eficiente, să asi
gurăm un cadru organizat în care 
președinții, prim-vicepreședinții și 
secretarii consiliilor oamenilor mun
cii să aibă posibilitatea de a-și în
suși acest stil, de a Învăța metodele 
moderne de conducere, toate aceste 
cerințe nu au creată încă o bază de 
materializare. Comitetul municipal 
de partid a Inițiat o acțiune cu ca
racter practic, care ar putea fl nu
mită „Dialogul întreprinderilor — In 
calitate de furnizor, tn calitate de 
beneficiar", de o mare eficiență. Săp- 
tâmînal, directorii tehnici șl secreta
rii comitetelor de partid au posibili
tatea să stea față-n față, să analize
ze, in funcție de situații concrete, 
relațiile dintre întreprinderi în cali
tate de furnizori șl In calitate de be
neficiari. Este o acțiune, cel puțin 
așa o simțim noi, da mare efi
ciență pentru actul conducerii 
economice. Dar ea are un caracter 
practic. Pentru aprofundarea pro
blemelor atît de complexe ale 
conducerii științifice, ale stilu
lui de conducere al consiliilor 
oamenilor muncii, ar trebui ini-

7 (șapte). In fața noastră a urmat o 
penibilă socoteală... pe degete. Cîș- 
ttg de cauză a avut inginerul-șef. 
Cifra reală este totuși 7 (șapte), iar 
curind-curind (cind vor sosi in co
mună și cei doi stagiari repartizați 
aici in acest an) va fi 9 (nouă). 
Bineînțeles, după ce am urmărit 
sus-zisa... dispută ne-am Imunizat, 
nimic din ceea ce a urmat nu ne-a 
mai mirat : nici faptul că, la ora 8 
și douăzeci de minute cițiva meca
nizatori — deși de mult ar fi trebuit 
să se afle pe combinele de recoltat 
porumb — mal hălăduiau încă în 
remorca tractorului 41-CT-8548, aș- 
teptind numai ei știau ce 1 (trac
torul cu respectiva remorcă stațio
na pe strada, chiar vizavi de se
diul C.A.P. !). Nu ne-a mai mirat 
nici faptul că, împreună cu pre
ședintele Cabrancea — doritor să se 
«■reabiliteze» ne-a condus intr-un loc 
unde -știa» dumnealui că se lu
crează la recoltatul manual al po
rumbului — abia la ora 9 și două
zeci de minute am asistat la sosirea 
în lan a primului grup de coopera
tori ; nu ne-a mirat nici constatarea 
că un mecanizator ... zgîriase pămin- 
tul la doar 15 centimetri, in loc să 
are la 29—30 cm, așa cum prevedea 
ordinul de lucru...

Și cum toate faptele de pe pămînt 
trebuie să aibă o încununare a lor, 
așa s-a și intimplat. Aflind că sin- 
tem pe cîmp, ne-a căutat și ajuns 
din urmă Dumitru Suciu, președin
tele C.U.A.S.C. Băneasa.

— Am crezut că e mai bine să vă 
caut eu decît să mă căutați dv. pe 
mine. Vă informez că. la nivel de 
C.U.A.S.C., din cele 6 737 de hectare 
cultivate cu porumb am recoltat 
3 700 hectare ; pe cimp mai sînt 
2 900 tone de porumb in grămezi, 
dar cu semănatul stăm bine, peste 
două-trei zile îl terminăm, dacă — 
dacă mai rămine vreun clin-două pe 
vreo văioagă, dar nu cred. Eu sînt 
un om sincer și nu pot să nu vă 
spun : asta-i situația reală, deși 
încă de aseară, pentru operativa de 
la județ am raportat încheierea se
mănatului...

Sigur că după atita „sinceritate" 
am fost și mai atenți. tin singur 
exemplu : în comuna Ion Corvln, tot 
din C.U.A.S.C. Băneasa, președintele 
C.A.P. „ne informa" și dumnealui 
că. datorită lipsei brațelor do mun
că, n-au reușit să recolteze decit 
180 din cele 678 hectare cu porumb. 
Susținea însă și că toată suflarea 
aptă de muncă a comunei s-ar afla 
pe cîmp, la cules. îndoiala s-a stre
curat în noi chiar în sat, văzlndu-1 
la taclale, pe la intersecții, pe cîte 
3—4 bărbați zdraveni, apoi pe alții 
descărcînd nisip dintr-o remorcă a 
S.M.A.-ului, in fața unei case... Pe 
cimp ne-am convins că „suflarea" 
însemna doar cooperatoarele Jana și 
Aurelia Moldoveanu. Însoțite de Flo
rin, 11 ani, fiul cel vrednic al Ja
net...

De ce se pot lntlmpla astfel de 
lucruri 7 Trebuie spus limpede î și 
pentru că ajutorul „centrului" nu se 
face simțit In suficientă măsură. 
Ne-am convins și noi : C.U.A.S.C. 
Băneasa este unul dintre cele mai 
mari din județul Constanța; șt, poa
te, și cel mai „greu". E de crezut că 
și tovarășii trimiși de comitetul ju
dețean de partid ca să acorde spri
jinul necesar au să-și reproșeze 
unele dintre deficiențele semnalate. 
Este momentul să se intervină. Dacă 
buna organizare, hărnicia și con
trolul calificat ar domni peste tot 
în această campanie, desigur că mul
te lucruri s-ar schimba în bine șl 
în unele unități agricole ale jude
țului Constanța. Cum se știe, după 
toamnă urmează iarna, nu vara I

' Florea CEAUSESCU 
Mircea BUNEA

țiate — cum s-a procedat cu 4—5 
ani în urmă — cursuri Intensive de 
pregătire a președinților, a prim- 
vlcepreședinților, a secretarilor con
siliilor oamenilor muncii. în ce ne 
privește, pină la adoptarea unor 
măsuri cu caracter general în aceas
tă privință, vom apela — bazîndu-ne 
pe faptul că sintem vecini — ia aju
torul unor specialiști de la Academia 
de studii social-politice.

— Cea mai bună „scoală de con
ducere" o reprezintă, cum bine se 
Știe, modul in care se aplică prin
cipiile conducerii democratice în ca
drul reuniunilor de lucru ale con
siliului oamenilor muncii, tn aceas
tă direcție, ce credeți ță trebuie per
fecționat ?

— Multe, foarte multe. Am în ve
dere in primul rind aprofundarea 
problemelor pe care le examinăm 
prin antrenarea obligatorie a comi
siilor pe domenii, a unor specialiști 
cu certă experiență în domeniile pe 
care le analizăm. De asemenea, 
realizarea unei informări temeinice a 
membrilor consiliului oamenilor 
muncii asupra înfăptuirii tuturor 
hotăririlor pe care le adoptăm. Și, 
mai ales, respectarea cu strictețe a 
obligativității pe care o au președin
tele șl prim-vicepreședintele consi
liului oamenilor muncii de a informa 
înaintea fiecărei reuniuni organul de 
conducere democratică asupra modu
lui in care au fost sau nu îndepli
nite hotărirlle adoptate în reuniunea 
anterioară. Astfel vom asigura o bază 
trainică participării la decizie, răs
punderii personale față de hotăririla 
adoptate și un control democratic 
exigent asupra propriei activități. 
Ceea ce trebuie să caracterizeze în 
esență activitatea organului de con
ducere colectivă, spre a nu se pro
duce o „distanțare", o „ruptură" în
tre cei ce conduc și cel conduși. Vom 
practica mai frecvent decît pină a- 
cum sistemul ca toți membrii or
ganului nostru de conducere colecti
vă. Incepind cu directorul și conti- 
nuind cu toți reprezentanții oame
nilor muncii, să raporteze periodic 
asupra propriei activități, să expri
me opinii în acest cadru despre per
fecționarea activității noastre. Pen
tru că numai așa vom reuși să asi
gurăm realizarea unei relații optime 
în armonizarea răspunderii colecti
va cu cea personală. Care reprezin
tă. cum bine se știe, „piatra de în
cercare", proba de maturitate a sis
temului autoconduceril muncito
rești.

Constantin PRIESCU
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In același timp, se Impune să se 
treacă la acțiuni mai hotărite în di
recția eliminării armelor chimice, a 
reducerii substanțiale a armamente
lor convenționale, clasice. Acționînd 
concret în acest sens, România a 
hotărît încă din toamna anului tre
cut — în cadrul unui referendum 
național — să reducă unilateral, cu 5 
la sută, armamentele, efectivele și 
cheltuielile sale militare.

Țara noastră este hotărîtă să-șl 
aducă întreaga contribuție la reali
zarea unor înțelegeri și acorduri 
corespunzătoare la reuniunea gene- 
ral-europeană de la Viena, care să 
ducă la îmbunătățirea relațiilor și a 
colaborării între țările europene în 
toate domeniile, la o Europă unită, 
în diversitatea orînduirilor sociale, 
o Europă a păcii, a dezvoltării demo
cratice și independente, a progresu
lui economic șl social al tuturor 
popoarelor.

România — a spus în continuare 
președintele Nicolae Ceaușescu — 
acordă o atenție deosebită dezvoltă
rii colaborării în Balcani, transfor
mării acestei regiuni într-o zonă a 
bunei vecinătăți, a păcii și cooperă
rii, fără arme nucleare și chimice, 
fără trupe și baze militare străine. 
Apreciem că există condiții șl că este 
necesar să se intensifice colabora
rea și conlucrarea economică, poli
tică. tehnico-științifică și culturală 
între toate țările din Balcani, ceea 
ce ar avea o mare importantă pen
tru întărirea încrederii, securității și 
păcii in această regiune. în această 
privință, țara noastră a propus șl 
consideră că ar fi deosebit de utilă 
organizarea, într-o perioadă cît mai 
scurtă, a unei conferințe la nivel 
înalt a șefilor de state și de guverne 
ai țărilor balcanice.

Sprijinim crearea unor astfel de 
zone denuclearizate în nordul și 
centrul Europei, in Mediterana și în 
alte regiuni ale lumii.

In actualele condiții Internaționale 
este mai necesar ca oricînd să se 
acționeze cu toată hotărîrea pentru 
eliminarea politicii de forță și de 
amenințare cu forța, pentru Înceta
rea tuturor conflictelor existente în 

TOASTUL PREȘEDINTELUI

KENAN EVREN
(Urmare din pag. I)

acest sens, în politica noastră actua
lă nu există nici o schimbare de 
esență.

în continuare, referindu-se la re
lațiile Turciei cu țările balcanice, 
vorbitorul a spus : Desigur, întărirea 
păcii și colaborării în Balcani este, 
în primul rînd în interesul țărilor 
mastre. Este încă o realitate că pen- 
ru asigurarea lor se impune ca toa

ce țările din regiune să depună 
eforturi sincere in acest scop. Pro
blemele bilaterale care influențează 
atmosfera politică în Balcani și care 
împiedică dezvoltarea colaborării re
gionale au o semnificație specială. 
Pentru realizarea păcii, securității și 
unei colaborări reale sînt necesare 
buna intenție, Înțelegerea și clarvi
ziunea.

Subliniind, în acest cadru, că Tur
cia acordă o deosebită importanță 
dialogului și contactelor la nivel 
înalt și guvernamental, faptul că 
acestea au un rol important în rela
țiile dintre statele între care există 
probleme nerezolvate, vorbitorul a 
exprimat dorința tării sale ca aceste 
dialoguri să fie eficiente și să con
tribuie la transformarea regiunii 
balcanice într-o zonă a păcii și 
colaborării.

Turcia, a declarat în continuare 
vorbitorul, este convinsă că proble
ma Ciprului va putea fi rezolvată 
in mod echitabil șl stabil numai prin 
intermediul dialogului între turcii și 
grecii ciprioți. Un tratament egal 
aplicat părților va avea desigur un 

diferite părți ale lumii și soluționa
rea acestora, a oricăror probleme 
litigioase dintre state numai și 
numai pe cale pașnică, prin trata
tive. în acest spirit, țara noastră se 
pronunță ferm pentru organizarea 
unei conferințe internaționale în 
problemele Orientului Mijlociu, sub 
egida Organizației Națiunilor Unite, 
cu participarea tuturor țărilor in
teresate, inclusiv a Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei și a 
Israelului, precum și a membrilor 
permanenți ai Consiliului de Secu
ritate.

România a salutat rezoluția Con
siliului de Securitate cu privire la 
încetarea, in cel mai scurt timp, a 
războiului dintre Iran și Irak și 
consideră că trebuie să se facă to
tul pentru aplicarea acesteia in via
tă, pentru soluționarea politică, prin 
tratative, a tuturor problemelor din
tre cele două state. Sintem îngrijo
rați în mod deosebit de situația care 
s-a creat în Golf, ce poate duce, în 
orice moment, la o agravare și ex
tindere a războiului. Considerăm că 
este necesar să se treacă la retra
gerea tuturor navelor militare străine 
din Golf, să se intensifice eforturile 
pentru asigurarea navigației libere în 
această regiune, ca de altfel pe 
toate oceanele și mările lumii.

Avind în vedere situația economi
că mondială gravă — care afectea
ză profund toate popoarele, dar mai 
cu seamă țările în curs de dezvol
tare —, ca urmare a crizei economice 
și a politicii financiar-monetare 
inechitabile, ne pronunțăm — a spus 
președintele Nicolae Ceaușescu — 
pentru soluționarea globală a aces
tor probleme — inclusiv a proble
mei datoriilor externe extrem de 
mari care împovărează și împiedică 
progresul țărilor in curs de dezvol
tare —, pentru lichidarea subdez
voltării și instaurarea noii ordini 
economice internaționale, bazată pe 
deplină egalitate și echitate in re
lațiile dintre state. Considerăm ne
cesară, în acest sens. organizarea 
unei conferințe internaționale, sub 
egida Organizației Națiunilor Unite, 
la care să ia parte atit țările în 
curs de dezvoltare, cît și țările dez
voltate. în vederea găsirii de soluții 

rol însemnat pentru Începerea con
vorbirilor.

Stimate domnule președinte,
Urmărim cu părere de rău și în

grijorare războiul dintre vecinii șl 
prietenii noștri. Iran și Irak, care 
durează de 8 ani. Ultimele evoluții 
privind desfășurarea războiului și 
îndeosebi escaladarea conflictului în 
Golf au atins proporții periculoase. 
Turcia, care dorește sfîrșitul acestui 
război, în cadrul unei soluții echi
tabile, onorabile și trainice, este 
gata să-și asume rolul care-i va re
veni in calitate de țară vecină 
neutră. ,

Ca tară care face parte din regiu
ne, Turcia acordă o importantă deo
sebită instaurării păcii și liniștii in 
Orientul Mijlociu și continuă să 
considere că aceasta va fi posibilă 
numai prin recunoașterea drepturi
lor legitime ale poporului palesti
nian. retragerea trupelor din terito
riile arabe ocupate de Israel în 1967. 
inclusiv din Ierusalim. Orice pas 
înainte în această direcție făcut de 
forțele interesate va fi sprijinit cu 
plăcere de Turcia.

Stimate domnule președinte,
Succesul reuniunii europene pen

tru securitate va întări desigur si 
■ procesul de destindere sprijinit sin

cer de către — 
Turcia este în 
unor rezultate 

Turcia și România, 
favoarea obținerii 
echitabile în toate

cazurile și nu-și va precupeți nici 
un efort pentru realizarea acestui 
obiectiv.

reciproc acceptabile in problema da
toriilor externe, a lichidării sub
dezvoltării și realizării unei noi or
dini economice.

Milităm cu toată hotărirea pentru 
creșterea rolului Organizației Na
țiunilor Unite în viata internaționa
lă, pentru participarea, in condiții 
de deplină egalitate, a tuturor sta
telor la soluționarea problemelor 
mondiale.

România este hotărîtă să facă to
tul și in viitor pentru a-și aduce în 
mod activ contribuția la rezolvarea 
constructivă a tuturor problemelor 
grave și complexe ce confruntă epo
ca noastră. Ca și pină acum, vom 
întări conlucrarea noastră cu toa
te statele lumii, fără deosebire 
de orinduire socială, în lupta pen
tru afirmarea tot mai puterni
că a politicii de pace, de dezar
mare, de înțelegere și colaborare, si- 
tuind ferm la baza tuturor relațiilor 
noastre internaționale principiile 
deplinei egalități, respectului inde
pendenței și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile interne și 
avantajului reciproc, dreptul fiecărui 
popor de a se dezvolta liber, potri
vit dorinței și aspirațiilor proprii, 
fără nici un amestec din afară.

Pe aceste principii vom întări con
tinuu prietenia și colaborarea multi
laterală cu Turcia prietenă, convinși 
că aceasta este în interesul și spre 
binele popoarelor noastre, al cauzei 
destinderii și păcii în Balcani, în 
Europa și în întreaga lume.

Exprimîndu-mi, încă o dată, con
vingerea că actuala vizită, convor
birile și înțelegerile la care vom 
ajunge se vor .înscrie ca un nou mo
ment important în dezvoltarea rela
țiilor dintre țările și popoarele noas
tre, doresc să toastez :

— pentru progresul și prosperita
tea poporului turc prieten ;

— pentru dezvoltarea continuă a 
bunelor relații româno-turce ;

— în sănătatea dumneavoastră, 
domnule președinte al Republicii 
Turcia ;

— în sănătatea dumneavoastră, a 
tuturor ;

— pentru pace șl colaborare în 
întreaga lume ! (Aplauze).

In acest context, doresc să men
ționez satisfacția Turciei fată de 
înțelegerea de principiu dintre S.U.A. 
și Uniunea Sovietică în problema 
rachetelor cu rază medie de acțiune, 
subliniind că Turcia sprijină dezar
marea generală, controlabilă. Apre
ciem aceste inițiative ca un pas 
foarte important în direcția realiză
rii dezarmării. Ca țară în curs de 
dezvoltare. Turcia este perfect con
știentă de importanta încetării cursei 
înarmărilor.

Stimate domnule președinte,
împărtășesc convingerea că ac

tuala vizită a dumneavoastră va con
stitui o nouă verigă importantă in 
întărirea prieteniei și colaborării 
între Turcia și România, ea fiind o 
continuare a consultărilor utile și 
sincere pe care le-am inaugurat îm
preună în 1982. înainte de a încheia, 
doresc să afirm încă o dată că sînt 
fericit că are loc vizita dumneavoas
tră, care ne dă posibilitatea să ne 
cunoaștem și mai bine, să punem In 
valoare aspirațiile șl speranțele 
noastre comune.

Toastez în onoarea și sănătatea 
distinsului meu prieten, președintele 
Republicii Socialiste România — 
Nicolae Ceaușescu,

— a stimatei doamne Elena 
Ceaușescu.

— pentru progresul și prosperita
tea poporului român,

— pentru prietenia șl colaborarea 
dintre Turcia și România. (Aplauze).

(Urmare din pag. I)
rat incă de la sosire, subliniind că 
vede in aceasta o expresie a senti
mentelor prietenești ce și le nutresc 
reciproc cele două popoare. Totoda
tă. a fost manifestată încrederea că 
vizita, convorbirile și înțelegerile la 
care se va ajunge cu acest prilej vor 
contribui la extinderea și mai 
puternică a raporturilor dintre 
România șl Turcia.

Cu această convingere, președin
tele Nicolae Ceaușescu și președin
tele Kenan Evren au avut o primă 
rundă de convorbiri, in cadrul căreia 
au fost examinate căile și mijloacele 
de dezvoltare mai intensă a relații
lor româno-turce.

S-a subliniat cu satisfacție că ra
porturile dintre România și Turcia, 
întemeiate pe deplină egalitate, 
stimă și respect reciproc, cunosc o 
dezvoltare continuă, in spiritul ce

PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU 
Șl TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU 

au primit pe Turgut Ozal, primul-ministru al Republicii Turcia

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășa Elena Ceaușescu au 
primit, luni. 19 octombrie, pe Turgut 
Ozal, primul-ministru al Republicii 
Turcia, împreună cu soția, Semra 
Ozal.

în timpul convorbirii, desfășurată 
într-o atmosferă caldă, prietenească, 
au fost abordate aspecte concrete ale 
dezvoltării colaborării economice, 
tehnico-științifice și in alte sectoare 

lor convenite cu prilejul întîlnlrilor 
la cel mai înalt nivel. Au fost re
levate progresele înregistrate, pre
cum și posibilitățile existente pen
tru extinderea colaborării economi
ce și tehnico-științifice. a cooperă
rii și specializării in producție, pen
tru creșterea și diversificarea schim
burilor comerciale bilaterale, potri
vit potențialului economic ridicat al 
celor două țări, în acest cadru, ’ a 
fost reliefată necesitatea așezării pe 
baze durabile a conlucrării bilate
rale, prin încheierea unor acorduri 
pe termen lung, care să confere sta
bilitate și perspectivă relațiilor e- 
conomice dintre România și Turcia.

S-a apreciat că promovarea susți
nută a colaborării româno-turce pe 
plan politic, economic, tehnico-știin- 
țific, cultural și in alte sectoare de 
interes comun este in folosul și spre 
binele ambelor popoare, al cauzei 

de interes comun, pe baze reciproc 
avantajoase. S-a apreciat că există 
largi posibilități pentru extinderea 
in continuare a cooperării româno- 
turce în diferite domenii de interes 
comun.1

Șeful statului român este însoțit 
te această vizită de tovarășii 
Gheorghe Oprea, prim vlceprlm- 
ministru al guvernului, loan Totu. 
ministrul afacerilor externe, de alte 
persoane oficiale.
...L« Plecare. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutăți de mem
bri și membri supleanți ai Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. secretari al Comitetului Cen
tral ai partidului, membri ai C.C. al 
P.C.R.. ai Consiliului de Stat șl ai 
guvernului, conducători de instituții 
centrale, de alte persoane oficiale.

Au fost de față însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Republicii Tur
cia la București șl membri ai am
basadei.

Ceremonia plecării a avut loc pe 
aeroportul Otopeni.

Numeroși oameni ai muncii din 
Capitală, aflați la aeroport, au in- 
timpinat cu aclamații și urale pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe 
tovarășa Elena Ceaușescu. Cei pre- 
zenți au urat un călduros „Drum 
buni" tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
tovarășei Elena Ceaușescu. succes 
deplin în noua vizită de stat pe care 
o întreprind in Turcia, eveniment ce 
șe înscrie ca un moment important 
în cronica relațiilor româno-turce. 
ca o contribuție de seamă la dez
voltarea relațiilor dintre cele două 
țări. în interesul popoarelor noastre, 
al cauzei păcii, înțelegerii și cola
borării în Balcani. în Europa și in 
întreaga lume.

La scara avionului, un grup de 
pionieri au oferit buchete de flori 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu.

La ora 9,30 aeronava prezidențială a 
decolat, lndreptindu-se spre Ankara.

în acest cadru, s-a relevat impor
tanța deosebită a convorbirilor ro
mâno-turce la cel mai inalt nivel, 
menite să confere noi dimensiuni 
conlucrării dintre România și Turcia.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 

păcii, înțelegerii șl cooperării în 
Balcani, in Europa și in lume.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Kenan Evren au avut, 
de asemenea, un larg schimb de pă
reri în legătură cu evoluția situației 
internaționale.

S-a subliniat că, în actualele con
diții, deoâebit de grave și com
plexe, problema fundamentală o 
constituie oprirea cursei înarmărilor, 
trecerea la măsuri concrete de 
dezarmare, și jn primul rînd de 
dezarmare nucleară, eliminarea to
tală a armelor nucleare din Europa 
și din Întreaga lume, asigurarea 
păcii pe planeta noastră.

în timpul convorbirilor a fost sub
liniată atenția deosebită pe care cele 
două țări o acordă regiunii Balca
nilor, transformării acesteia intr-o 
zonă a bunei vecinătăți, a păcii, în
țelegerii și colaborării. Președintele 

subliniat roiul însemnat ce revine 
guvernelor celor două țări în trans
punerea in viață a înțelegerilor con
venite privind extinderea colaborării 
bilaterale, corespunzător potențialu
lui de care dispun economiile națio
nale ale României și Turciei.

S-a apreciat că promovarea largă 
a cooperării româno-turce este în 
interesul ambelor țâri și popoare, 
ai progresului și prosperității lor.

Nicolae Ceaușescu a subliniat nece
sitatea trecerii de la discuții gene
rale la acțiuni concrete, propunmd 
organizarea, in cel mai scurt timp, 
a unei conferințe la nivel inalt a 
șefilor de stat și de guvern ai ță
rilor balcanice, cu o ordine de zi 
acceptabilă pentru toate părțile, care 
ar avea o mare importanță pentru 
găsirea căilor de întărire a încrede
rii și colaborării in Balcani și ar 
influența pozitiv climatul pe conti
nentul european și in întreaga lume, 

zău fost examinate, totodată, pro
bleme privind soluționarea pe cale 
politică, prin tratative, a tuturor 
stărilor conflictuale dintre state; in
staurarea în Europa și în lume a 
unui climat .de destindere,; secu
ritate, încredere și cooperare.

Convorbirile se desfășoară într-o 
atmosferă de prietenie, stimă șl 
înțelegere reciprocă.

Depunerea unei 
coroane de flori
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceausescu, 
șl tovarășa Elena Ceaușesct au 
depuș, luni la amiază, o coro 
flori la Mausoleul lui Kema, 
tafa AtatUrk.

La ceremonie au luat parte per
soanele oficiale care Însoțesc pe 
președintele Republicii Socialiste 
România in vizita in Turcia.

Au asistat ministrul apărării na
ționale, guvernatorul Ankarei, alțl 
reprezentanți ai municipalității, ge
nerali și ofițeri superiori.

Au fost de față ambasadorul țării 
noastre la Ankara și ambasadorul 
Turciei la București.

Situat pe o colină din apropierea 
centrului modem al capitalei turce, 
mausoleul, construit in stil clasic, 
adăpostește piatra funerară sub care 
este inmormintat Kemal Mustafa 
Atatflrk; in fața mormintului, pe un 
piedestal, se află „Medalia indepen- 
denței“, decernată fondatorului Re
publicii Turcia. Intrarea în mausoleu 
este străjuită de basoreliefuri mul
tiple care simbolizează viața, activi
tatea și rolul lui Kemal Mustafa Ata- 
ttirk în făurirea Turciei moderne.

Președintele Nicolae Ceaușescu șt 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost 
salutați cu onoruri militare.

După depunerea coroanei de flori 
— pe ale cărei panglici tricolore era 
Înscris „Din partea președintelui 
Republicii Socialiste România; to
varășul Nicolae Ceaușescu, și a to
varășei Elena Ceaușescu" — a fost 
păstrat un moment de reculegere.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au sem
nat apoi in Cartea de onoare a 
mausoleului : „Vizliind Mausoleul 
lui Kemal Mustafa Atatilrk. aducem 
un cald omagiu celui care a fost 
fondatorul statului turc modern, 
primul președinte al Republicii 1 urcia".

Ceremonia sosirii
la Ankara

(Urmare din pag. I)
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LA 15 NOIEMBRIE - ALEGERILE DE DEPUTAȚI ÎN CONSILIILE POPULARE

ADUNĂRILE CETĂȚENEȘTI
rodnic dialog gospodăresc pentru

Candidații propuși—fruntași in muncă, Angajamentele de mi

in activitatea obștească înfăptuirile de miine

Generalizarea experienței înaintate - 
obiectiv central al muncii politico-educative

Adunarea de propunere a candi- 
dațiifyr F.D.U.S. în circumscripția 23 
din sectorul 6 al Capitalei a trezit un 
viu interes intre cetățenii ce locuiesc 
în această zonă aflată în plin proces 
de modernizare, de dezvoltare eco- 
nomică și edilitar-gospodărească. In
teres firesc pentru „candidații noș- 
tri", cum i-au numit alegătorii și 
despre care aceiași alegători au ținut 
să precizeze : „li cunoaștem bine, îî 
știmăm și apreciem pentru hărnicia . 
și priceperea lor în muncă și în ac
tivitatea obștească. Și tocmai de a- 
ceea Ie susținem candidatura cu con
vingerea că tot ceea ce stabilim im-, 
preună — împreună vom realiza !“.

Cei doi candidați, de fapt cele două 
candidate, Maria Turcitu, confecțio
nară, secretară a comitetului sindica
tului, și Viorica Orneac, maistru, 
președinta comisiei de femei, lu
crează la cunoscuta întreprindere de 
confecții și tricotaje — I.C.T.B. Și tot 
de la această mare șl modernă uni
tate a industriei ușoare sînt majori
tatea alegătorilor, locuitori ai circum
scripției. Au venit la adunare direct 
din schimbul de muncă pentru a-și 
susține candidații. Și au făcut-o cu 
convingerea că activitatea bogată 
desfășurată împreună, de candidați și 
alegători, în producție, pentru reali
zarea planului, a programelor eco
nomice adoptate va fi continuată la 
fel de intens și cu aceleași rezultate 
bune pe tărîm edilitar-gospodăresc, 
alături de ceilalți cetățeni ai circum
scripției. Sînt două candidate — exem
plu în muncă și viață, cu răspunderi 
majore in acest puternic colectiv 
de peste 17 000 de oameni 'Si mun
cii din I.C.T.B., care prin calitatea și 
diversitatea confecțiilor realizate au 
dus faima întreprinderii în țară și pe 
diferite meridiane ale lumii. „Ponde-

este

asu- 
pro- 
pre-

rea exportului reprezintă peste 85 la 
sută din producția-marfă a întreprin
derii — spunea inginera-șefă Anghe- 
lina Galupa — și tocmai de aceea 
trebuie să ne preocupe în permanen
ță onorarea exemplară a contracte
lor încheiate cu partenerii de peste 
hotare, in condiții de maximă 
eficiență. Iar pentru aceasta este 
necesar să asigurăm continua 
diversificare a nomenclatorului de 
fabricație, înnoirea ofertei de pro
duse. Faptul că în acest an 96 la 
sută din confecții reprezintă modele 
noi sau modernizate este desigur un 

. lucru bun, dar loc de mai bine 
încă destul".

Dialogul electoral a continuat 
pra a numeroase alte aspecte de 
ducție, subiecte apropiate celor
zenți în sală : reducerea consumuri
lor și cheltuielilor materiale, crește
rea calității produselor, sporirea pro
ductivității muncii 
asemenea probleme, 
cuvîntul în adunare 
cuție și o seamă de 
gospodărești — întreținerea străzilor, 
a imobilelor, a spațiilor verzi. Viorica 
Stoichiță, Leana Antal și alți vorbi
tori au ținut să-și exprime angaja
mentul că vor munci, împreună cu 
viitorul deputat ce va fi ales la 15 
noiembrie, spre a da viață propriilor 
hotărîri.

Desfășurată sub semnul exigenței 
și responsabilității civice, aduna
rea alegătorilor din circumscripția 
23 din sectorul 6 al Capitalei s-a con
stituit într-o dezbatere cuprinzătoare 
a problemelor actuale și de viitor ale 
cetățenilor, dialogul electoral urmînd 
să continue pe terenul faptelor.

etc. Dezbătind 
cei ce au luat 

au adus în dis- 
aspecte edilitar-

C. BORDEIANU

I

Cum poți deveni cunoscut intr-o 
fabrică unde lucrează m.l și mii de 
oameni, cind ești un muncitor sau 
maistru obișnuit, sau intr-un cartier 
de blocuri cu mii și mii de familii, 
cind ești un locatar obișnuit 7 între
bare la care au dat un răspuns pe 
cit de simplu, pe atit de convingă
tor participanții la adunarea cetățe
nească a circumscripției electorale 
nr. 21 din municipiul Bacau : prin 
fapteie de zi cu zi in producție, ca 
și in activitatea obștească. Incit re
prezentantul consiliului municipal al 
F.D.U.S., prezentindu-1 adunării pe 
candidații ia alegerile din 15 noiem
brie — Constantin Boghiu, muncitor 
la întreprinderea de pielărie și în
călțăminte „Partizanul", și Nicolaa 
Costea, maistru la antrepriza „Elec- 
tromontaj" — a vorbit despre fapte, 
despre faptele lor in producție și ca 
gospodari în cartier. Cetățenii care 
au luat cuvîntul — tot despre fapte. 
Iar candidații — la fel. Despre fapte 
Împlinite, dar. mai ales, despre 
ce se vor implini. Candidatul 
stantin Boghiu a vorbit despre 
nomisirea riguroasă a materiei 
me : „Miile și miile de milimetri 
pătrați fac metri, zeci de metri pă- 
trați". Despre continua preocupare 
pentru ridicarea calificării : „Ca să 
lucrezi pentru export înseamnă să 
ai pricepere și cunoștințe la nivelul 
mondial de competență și calificare. 
Si aș spune «cel puțin», pentru că 
produsul tău trebuie preferat celor 
care se realizează tot la nivel mon
dial și care sînt mai de mult cunos
cute". Celălalt candidat, Nicolae 
Costea, a vorbit 
care este 
muncitorului. Munca 
pinde de cea a altuia. Cîteva minu
te’ de întîrziere a __ .
transforma în sute și sute de mi
nute, căci ii întirzie și pe ceilalți". 
Despre conștiința muncitorească : 
„Un reper de slabă calitate montat 
în utilaj strică munca tuturor. Iar 
beneficiarul care așteaptă să i se

cele 
Con- 
eco- 
pri-

candidat,
despre disciplină,

„intiia și-ntiia calitate a 
fiecăruia de-
unuia se pot

furnizeze energia electrică de care 
are nevoie nu stă să-ntrebe cine a 
produs respectivul reper".

Cei doi candidați sint oameni din 
întreprinderi diferite, dar cu ace
leași concepții înaintate, cu ace
leași-preocupări de a realiza exem
plar sarcinile de plan pe acest an și 
pe întregul cincinal.

Alegătoarea Ana Filioreanu, direc
toarea Scolii nr. 10, din cartierul 
Cornișa Bistrița, a vorbit despre su
tele și miile de ore și zile de muncă 
prestate împreună cu elevii din cla
sele mari și cu părinții acestora la 
ridicarea noilor ansambluri de blocuri, 
a noilor și modernelor grădinițe, a 
pieței agroalimentare Bacău-Sud. 
a noului parc „23 August". „Copiii 
ne cresc o dată cu municipiul nos
tru. Frumoși. Ce poate fi mai demn 
decit să știi că ai muncit și tu la a- 
ceste edificii sau la atitea altele din 
oraș, la îngrijirea și înfrumusețarea 
a tot ce s-a creat în anii noștri". 
Muncitorii Vasile Șenchea. de la an
trepriza „Electromontaj". șl Tereza 
Munteanu. de la întreprinderea „Par
tizanul", au cerut candidaților, tova
răși de muncă de-ai lor, ca acela ce 
va fi ales să transpună în activita
tea de deputat calitățile manifestate 
în producte, pentru care au fost re
comandați de colectivele lor de mun
că să candideze la alegeri. „Fapta 
omu’ui trebuie să fie la fel și în 
producție, și in viata obștească".

Viitoare'e fapte ale cetățenilor din 
circumscripția băcăuană formulate 
în adunarea electorală sub formă de 
angajamente au fost conturate și in 
spusele laconice ale alegătorilor Gri- 
gore Pascal, Ion Safta, Mitu Geor
gescu : noi spații verzi, covoare flo
rale. locuri de joacă pentru copii, 
parcate, noi biblioteci publice. Toți 
ținind să adauge : „Noi. cetățenii, ne 
angajăm !, Noi, cetățenii, vom în
făptui !“.

Gheorqhe BALTA 
corespondentul „Scînteii

In ampla cuvintare rostită Ia re
centa plenară a C.C. al P.C.R.. secre
tarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, s-a referit pe 
larg la măsurile ce trebuie întreprin
se pentru înlăturarea unor stări de 
lucruri negative ce se mai manifes
tă în anumite sectoare și pentru asi
gurarea condițiilor necesare îndepli
nirii exemplare a sarcinilor de plan 
pe trimestrul IV și pe întregul an 
1987, pentru întîmpinarea Conferin
ței Naționale a partidului cu noi și 
însemnate succese în toate domeniile 
de activitate. In acest context, 
secretarul general al partidului a 
subliniat că „in primul rind se 
impune să fie luate toate măsurile 
necesare in vederea realizării planu
lui în domeniul minier și petrolier", 
că în centrul activității politico-edu
cative trebuie să se situeze mereu 
problemele legate de înfăptuirea în 
cele mai bune condiții a planului la 
toți indicatorii.

— Cerința asigurării unei strînse 
interdependențe dintre rezultatele de 
producție și nivelul muncii politico- 
educative de masă, în vederea for
mării unor oameni capabili de per
formanțe economice tot mai ridica
te. este pe deplin valabilă și pentru 
colectivul Schelei de producție pe
trolieră Clejani, care are incă mari 
datorii neonorate față de economia 
națională, precizează tovarășa Dumi
tra Tilici, secretar al Comitetului 
județean de partid Giurgiu. Iată și 
motivele pentru care, cliițir a doua 
zi după plenara Comitetului Central 
al partidului, secretariatul comitetu
lui județean de partid a supus unei 
temeinice analize și a insistat în mod 
deosebit asupra măsurilor ce trebuie 
luate în cadrul colectivelor de pe
troliști din zonă care, în acest ultim 
pătrar al anului, sint chemate să 
facă proba competenței lor profe
sionale, să asigure recuperarea res
tantelor și îndeplinirea planului de 
extracție la țiței.

Exemplul fruntașilor demonstrează 
că acest lucru este posibil la nivelul 
întregii schele pentru că, așa cum 
a precizat 
partidului, 
decisiv în obținerea unor producții 
sporite de țiței îl au oamenii. Son
dorii din brigada a 6-a, condusă de 
inginerul Adrian Gheorghiu, de 
exemplu, au realizat, peste pre
vederile planului la zi, aproape 2 600 
tone țiței. Cum au reușit această 
performanță ? Prin ordine și discipli
nă. Prin competență profesională șl 
dăruire in muncă, prin executarea 
în bune condiții a tuturor lucrări
lor. Secția de propagandă a comite
tului județean de partid a făcut cu
noscut acest succes prin diversa 
forme ale muncii politice de masă, cum 
ar fi tipărirea și difuzarea de afișe,

secretarul general al 
și aici rolul hotărîtor.

foi volante și calcule sugestive. îm
preună cu organizațiile de partid și 
de sindicat de aici s-au organizat 
fotomontaje cu aspecte inedite din 
activitatea fruntașilor în producție, 
dar șl cu lucruri .mai puțin plăcut• 
care se petrec în cadrul schelei. De 
asemenea, au fost inițiate dezbateri 
la locurile de muncă pentru genera
lizarea experienței pozitive. Sondori 
cu o vastă experiență șl care se 
bucură de prestigiu in rîndurile co
lectivului, ca maiștrii Aristotel Girea 
și Stoica Buturugă, șeful de echipă 
Ilie Dorel, inginerul Florea Cîrlan 
și alții, au împărtășit din experiența 
lor privind buna organizare a mun
cii, întărirea ordinii și disciplinei, 
respectarea tehnologiei de exploata
re a zăcămintelor, despre rolul maiș
trilor, al specialiștilor, al muncito
rilor fruntași în promovarea tehno
logiilor moderne șl eficiente de ex
tracție a țițeiului etc.

Imediat după analiza din secre
tariat, secția de propagandă a comi
tetului județean a trimis din nou la 
schela Clejani un grup de 
de partid, pentru ca prin 
metodele și mijloacele 
muncii politice de masă să 
continuare la impulsionarea 
ții de extracție a țițeiului 
lor asociate utilizabile.
date și fapte pentru organizarea unei 
consfătuiri prilejuite de acumularea 
unei bogate experiențe la punerea in 
funcțiune, in aceste zile, în structura 
Bălăria, intr-un timp record, a son
delor 2 060, 2 064, 2 072, care au un 
debit mare și constant de țiței. Ni 
s-a spus că o asemenea acțiune po
litică de masă își propune să con
tribuie Ia promovarea acestei expe
riențe și în cadrul altor șase sonde 
aflate în curs de punere în func
țiune tot în structura Bălăria.

In timpul investigațiilor s-a consta
tat insă că, deși lucrează în aceleași 
condiții de zăcămînt și dispun de 
aceeași organizare și dotare tehnică, 
în brigăzile 2, 3 și 4 unii sondori — 
ce-i drept puțini la număr — își 
desfășoară activitatea la voia Intim- 
plării, iar atunci cind sînt chemați 
la ordine, pentru că nu-și îndepli
nesc îndatoririle de serviciu, recurg 
la tot felul de justificări sau îl pun 
în față pe „nu se poate", în loc să 
caute soluții pentru învingerea greu
tăților.

— Tocmai de aceea ne-am propus 
să-i ajutăm mai mult pe acești oa
meni, să-i facem să înțeleagă că de 
ei, de felul lor de a gindi și acționa 
depinde și producția de țiței — a ți
nut să precizeze Nicolae Manea, 
președintele comitetului de sindicat 
pe schelă. Recent, „la ora de apel", 
înainte de intrarea in schimb, celor 
puțini, dar dominați încă de ideea 
falsă a lui „nu se poate", li s-a pre-

activiști 
formele, 
specifice 
ajute în 
activi tă- 
și gaze- 

Se adunau

VALOARE ARTISTICĂ 
r ȘI MESAJ EDUCATIV

Ne bucurăm in dome
niul artelor plastice de o 
minunată tradiție, de o- 
pere nepieritoare ce 
poartă semnătura unor 
străluciți slujitori ai pic
turii, sculpturii 
lor decorative, 
cestui popor, 
Grigorescu, Ion 
cu, Ștefan

sau arte- 
Fii ai a- 

Nicolae 
Andrees- 
Luchian, 

Theodor Pallady, Ștefan 
Dumitrescu, Constantin 
Brâncuși, Gheorghe An- 
ghel, 
tă

« alții 
creația
trepte ale unui edificiu 
al sensibilității și spiri
tualității românești, pe 
care arta contemporană 
are datoria de a-1 conti
nua și de a-I impune 
prin opere de reală va
loare artistică. Schimbă
rile petrecute in țara 
noastră in ultimele dece
nii, in cadrul relațiilor de 
muncă, în economie și in 
societate, au determinat 
crearea unei concepții 
noi, revoluționare despre 
invățămint, artă șl cultu
ră. Acționînd în spiritul 
acestor transformări și 
îmbinind in mod organic 
studiul științelor sociale 
cu aprofundarea discipli
nelor de specialitate, stu
denții Institutului de 
arte plastice „N. Grigo
rescu" au reușit să rea
lizeze lucrări de ridicată 
valoare artistică, lucrări 
de pictură, grafică, sculp
tură, artă monumentală 
sau artă decorativă, lu
crări expresive, rod al 
unei profunde sensibili
tăți și pasiuni creatoare.

In acest sens, aborda
rea temei contemporane 
a fost și rămîne o preo
cupare de bază a cadre
lor didactice șl studenți
lor, conștienți fiind că, 
numai printr-o plasare a 
cercetării și activității 
noastre profesionale in 
miezul fierbinte al vieții, 
în rindul făuritorilor de 
bunuri materiale și spiri
tuale. vom putea afirma 
că sintem in pas cu tim
pul mereu înnoit al pa
triei. Un argument edifi
cator este însuși conținu
tul tematic al lucrărilor 
de diplomă, situat de cele 
mai multe ori pe proble-

Dumitru 
ți mulți, 

au ridicat, 
lor, tot

Ghia- 
mulți 
prin 

atitea

me prioritare ale dezvol
tării politice, economice, 
social-culturale contem
porane.

Taberele studențești de 
producție artistică și do
cumentare organizate in 
diferite zone geografice 
ale țării, la Slobozia, O- 
grada, Deva, Călărași, 
Mangalia sau Peștlșani- 
Gorj, au constituit tot a- 
titea ocazii de excepțio
nală pregătire politică a 
studenților, cu semnifica
ții profund patriotice, 
studenții avind fericitul 
prilej de a cunoaște în
deaproape nu numai noul 
peisaj al țării, ci mai 
ales portretul moral al 
contemporanilor noștri. 
Atașamentul studenților 
față de oamenii șl de 
locurile în care și-au 
desfășurat activitatea s-a 
concretizat în numeroase 
lucrări de pictură, grafi
că sau sculptură, lucrări 
expuse în prezent în di
ferite edificii de mare 
interes social-cultural. 
Studenții secțiilor de artă 
decorativă, ceramică-sti- 
clă-metal, textile, forme 
industriale, scenografie 
au realizat pe baza unor 
contracte cu diferite in
stituții socialiste o deose
bit de valoroasă experi
ență profesională, lucrări 
și proiecte de o reală va
loare artistică și econo
mică.

Deși reprezentarea rea
lităților contemporane 
cupă un loc important 
pregătirea studenților, 
aceeași măsură școala 
propune să cultive
conștiința lor respectul 
pentru tot ceea ce ne o- 
feră istoria patriei, pen
tru toate acele momente 
legate de tradițiile revo
luționare ale poporului, 
ale culturii și luptei mi
lenare pentru indepen
dență și dreptate socială. 
Sint aspecte reprezentate 
cu dăruire și intensă 
trăire patriotică in nu
meroase lucrări, semnifi
cative fiind în acest sens 
mozaicurile realizate pen
tru monumentul eroilor 
din primul război mon
dial de la Mateiaș — 
Cimpulung sau nume
roasele busturl monu
mentale reprezentînd per
sonalități din istoria

o- 
în 
in 
își 
in

patriei, precum : Matei 
Basarab, Mihai Viteazul, 
Bălcescu, Avram Iancu. 
Eminescu, Rebreanu și 
mulți alții. Pe aceeași li
nie, a respectării și va
lorificării patrimoniului 
cultural-național, se în
scriu șantierele de con
servare 'și restaurare a 
unor monumente Istorice, 
cum este acela de la 
Curtea de Argeș.

Un rol important In 
activitatea de creație, 
precum șl în educația 
politică din școli revine 
absolvenților institutului 
nostru, care în producție, 
în industrie sau la cate
dră, în cenacluri de crea
ție sau pe șantiere de 
restaurare, pretutindeni 
contribuie prin activitatea 
și creația lor la creșterea 
calitativă a artei, la în
drumarea de specialitate 
a cercurilor de amatori, 
la purificarea estetică a 
spațiului ambiental.

Evaluind cu luciditate 
și simț de răspundere 
ceea ce am realizat pînă 
in prezent față de ceea 
ce urmează să realizăm 
in perspectivă, conștienți 
fiind de marea răspunde
re pe care o avem în în
treaga noastră activitate, 
în invățămint sau crea
ție, putem constata că 
este necesar să sporim și 
să intensificăm și mai 
mult activitatea de pre
gătire politico-profesio- 
nală a studenților, a 
noastră, a tuturor sluji
torilor artei, în sensul so
licitărilor impuse de 
noua etapă de dezvoltare 
economică a țării, de noi
le cerințe ale societății 
și culturii noastre socia
liste. Numai astfel vom 
putea spune că am ridi
cat o treaptă a edificiu
lui multisecular ‘al arte
lor plastice, al luminii și 
culorilor specifice noului 
peisaj al atit de străve
chilor noastre plaiuri ro
mânești.
Prot. univ. 
Constantin BLEDEA 
decanul Facultății 
de arte plastice 
și decorative din Institutul 
de arte plastice 
„Nicolae Grigorescu"- 
București

Azi, in comuna Prundul Birgăului, județul Bistrița-Nâsâud

zentat o adevărată lecție de educa
ție a lui „se poate". Da. prin măsu
rile luate de organul județean de 
partid, aici s-a demonstrat, pe viu, 
cum un grup de sondori inimoși au 
reușit să realizeze un parc special 
de colectare a țițeiului în numai 43 
de ore, in loc de 6 luni cit ar fi durat 
în mod normal. Recordul nu a scă
pat neobservat de factorii educațio
nali de la nivelul județului și din 
cadrul1 schelei, care l-au făcut cu
noscut prin toate formele muncii 
politice de masă, de la simpla afi
șare la panoul de onoare pînă la 
prezentarea lui în cadrul sistemului 
de radioficăre, vestea ajungînd ast
fel pînă la trust și chiar la minister.

Este adevărat că munca de sondor 
se desfășoară in condiții speci
fice, la distanțe mari unii 'de 
alții. Punerea in funcțiune și asigu
rarea desfășurării in bune condi
ții a activității fiecărei sonde con
stituie un adevărat examen al com
petenței profesionale. Aici, in izo
larea cimpiei, pe geruri năprasnice, 
pe arșițe și ploi, se verifică. într-o 
continuă încleștare cu necunoscutul 
adîncurilor, forța înaltei responsabi
lități muncitorești, capacitatea de 
înrîurire, spre binele producției, a 
spiritului revoluționar, calități care, 
așa cum a subliniat secretarul ge
neral al partidului la recenta ple
nară a C.C. al P.C.R., trebuie să ca
racterizeze activitatea fiecărui comu
nist, a fiecărui om al muncii și 
deci a tuturor petroliștilor de la 
schela Clejani. Pentru că, așa cum 
a cerut tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și in domeniul extracției petrolului 
trebuie să se producă o adevărată 
revoluție, o revoluție care nu 
poate realiza fără oameni cu 
tă conștiință, cu o atitudine 
față de muncă. Este ceea ce 
monstrat șl sondorii care au 
funcțiune sonda 2 060, care, 
proape 60 de zile, funcționează ne
întrerupt, cu un debit constant de 
peste 30 de tone țiței pe zi.

— N# punem mari speranțe In 
această sondă — ne spune inginerul 
Ion Chilibaș, omul care, de peste 

luni, cu ajutorul aparaturii de 
specialitate, poartă un „dialog neîn
trerupt" cu o pungă bogată de ți
ței, sechestrată în căușul adincu- 
rllor.

După dezbateri îndelungi In ca
drul organizațiilor de partid și în 
consiliul oamenilor muncii, după o 
muncă susținută desfășurată de că
tre agitatori de la om la om, s-a 
ajuns la concluzia că trebuie făcut 
totul pentru punerea rapidă în va
loare a acestei mari rezerve. Pentru 
inginerul Ion Chilibaș, pentru ingi
nerul Silviu Perju, șeful brigăzii I, 
pentru sondorul-șef Dumitru Dobre, 
pentru operatorul de parc Gheorghe 
Mihăilă, pentru toți sondorii de aici, 
ca și pentru inginerul Aurel Bra
șov, directorul schelei, deviza „Țării 

i— cit mai mult țiței" nu este o simplă 
lozincă, ci o chestiune de luptă asi
duă cu adîncurile, o problemă de 
mare onoare muncitorească.

Așadar, răspunzînd sarcinii tra
sate de secretarul general al parti
dului la recenta plenară a C.C. al 
P.C.R..”' care a precizat că „asigtM- ‘ •• 
rarea petrolului necesar constituie o 
problemă prioritară, căreia trebuie 
să-i acordăm toată atenția, de sus 
pină jos", printr-un șir de măsuri 
tehnico-organizatorice luate în aces
te zile și dublate cu o intensă muncă 
politică de masă, sondorii de la 
Schela de producție petrolieră Cle
jani din județul Giurgiu acționează 
cu perseverență și răspundere pen
tru a aduce la lumina zilei cantități 
sporite de țiței.

se 
o inal- 

nouă 
au de
pus in 
de a-

Ion MANEA
corespondentul „Scinteii*

i

FILME DE SCURTMETRAJ PE TEME MEDICALE
Filmele de scurtmetraj realizate sub 

egida Consiliului National al Societății 
de Cruce Roșie vizează o problematică 
variată privind contribuția acestei orga
nizații la asigurarea sănătății populației, 
Întărirea capacității de muncă, respecta
rea normelor de viață rațională, precum 
și la cunoașterea modalităților de acor
dare a primului ajutor. Două dintre do
cumentarele recente de acest gen, de pil
dă, înfățișează aspecte legate de ocro
tirea mamei și copilului, întărirea 
familiei, precum șl de responsabilitatea

pentru creșterea și educarea celor mici. 
In aria preocupărilor de a salva viața ce
lor aflați in pericol se înscrie filmul „La 
18 ani", care ilustrează însemnătatea ac
tului donării onorifice de singe.

In prezent sint în curs de realizare 
pelicule ce redau teme referitoare la 
necesitatea creșterii demografice și rea
lizarea unor proporții juste în structura 
de vîrstă, la acțiunile destinate 
nivelului de cultură sanitară și 
tățirii activității formațiunilor 
ale Crucii Roșii. (Agerpres).

ridicării 
lmbună- 
sanitare

învățăm nu pentru școa
lă, ci pentru viată, pentru 
a fi constructori devotați șl 
pricepuți ai noii societăți. 
Succesul depinde, firește, 
de Învățăcei, dar și de cei 
oe-i învață și-i educă, de 
pregătirea temeinică a pro
fesorilor. de atmosfera din 
școală, de exigenta și dis
ciplina pe care le instau
rează. de munca educativă 
a organizațiilor de tineret, 
de întreaga ambiantă so
cială in care trăiesc tinerii, 
de modelele pe care li le 
oferă eroii cărților citite. 
De aici, marea răspundere 
a tuturor pentru instrui
rea si educarea tinerelor 
generații, căci — așa cum 
spunea Horatius într-o ce
lebră Epodă — „Vasul 
poartă multă vreme mirosul 
licorii de care s-a îmbibat 
prima dată". Dacă vasul 
acesta delicat care e sufle
tul copilului se îmbibă cu 
cunoștințe exacte si impor
tante. cu valori morale de 
înaltă calitate, ele se vor 
păstra in personalitatea lui 
pînă la • adinei bătrîneți. 
Dacă un copil se îmbibă cu 
banalități și mediocrități 
culturale, cu vulgarități care 
sfidează bunul simț și 
etica elementară, cu suro
gate și nonvalori, multă 
vreme ființa lui va fi afec
tată de ele. De aceea, tre
buie să manifestăm toată 
grija și exigenta pentru ți
nuta manualelor școlare, 
pentru literatura si arta 
destinată copiilor, care nu 
este si nu se cade a fi o 
Cenușăreasă a artei pentru 
adulti. care este chemată 
să tină pasul și să pre
meargă chiar dezvoltarea 
civilizației moderne, să se 
sincronizeze cu universul 
spiritual al copiilor din 
vremea noastră.

Toate cunoștințele șl sen
timentele oamenilor sălăș
luiesc in limba lor. în afa
ra limbii pe dare o vorbim 
și mai ales a limbii in care 
numărăm șl Visăm, nu 
avem cunoștințe si nici 
sentimente. Iată de ce 
partidul nostru, secretarul 
său general. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. acordă 
o atenție atit de mare lim
bii si literaturii naționale 
în procesul de formare și 
modelare a conștiinței tine
rei generații, a omului nou. 
subliniind că nu poate fi 
vorba de educație patrioti
că, comunistă, fără cunoaș
terea temeinică a istoriei 
glorioase a poporului nos- 

^tru, a literaturii și limbii

prin 
însușite. In- 
oameni care 
de cunoștințe 
dar cunosc

lul. De asemenea adevă
ruri profunde, de mari 
semnificații, trebuie să fie 
pătrunși îndrumătorii șco
lii. profesorii, educatorii și 
părinții : profesorilor de 
limbă și literatură română 
li se cere să vadă în obiec
tul lor de predare nu numai 
o disciplină de invățămint, ci 
și substanța spirituală a 
identității noastre istorice, 
factori esențiali de educa
ție comunistă si patriotică. 
Știm aceste lucruri, dar, din 
Păcate, nu facem întotdea
una totul pentru ca ele să 
devină pe deplin o realita
te vie. Uneori facem din 
transmiterea cunoștințelor 
de la diverse discipline — 
așa-zis exacte — un scop 
in sine, fără a fi preocupați 
într-o măsură suficientă de 
corectitudinea limbii 
care ele sint 
tilnim uneori 
au o sumă 
profesionale,
foarte șubred literatura șl 
limba română.

Or. a-1 învăța pe un tînăr 
să vorbească și să scrie 
corect românește înseamnă 
a-1 învăța să gindească și 
6ă simtă profund în spiri
tul poporului din care face 
parte. Să nu uităm că ma
rile talente tehnice, geniile 
civilizației românești au fost 
totodată și mari oameni 
de cultură, preocupați 
organic de destinul istoric 
al neamului lor. de istoria, 
limba și literatura poporu
lui român.' Și multi dintre 
ei și-au însușit asemenea 
cunoștințe numai în anii de 
școală. Iubindu-și patria și 
poporul, cultura “și limba 
lui. multi dintre ei au re
fuzat rangurile sociale, bo
găția si gloria din străină
tate si au venit acasă cu 
invențiile și știința lor ca 
să le dăruiască poporului 
român ; mă gîndesc. de 
pildă, la Aurel Vlaicu, Emil 
Racoviță, Coandă. Ațiția 
alții au renunțat la cate
drele oferite de universități 
celebre din alte părți și 
au venit în tară. întemeind 
discipline și științe noi. 
precum Emil Racoviță. Ni-, 
colae Iorga. Sextil Pușca- 
riu. de pildă. Cunoașterea 
temeinică a istoriei, limbii 
si literaturii naționale ne 
aiută să ne păstrăm iden
titatea națională. 6ă fim 
noi înșine, mîndri de noi, 
să ne cunoaștem trecutul, 
prezentul si viitorul tării, 
să comunicăm între noi lo
gic șl convingător și să ex
primăm viziunea noastră,

A

In spiritul muncii,

al dragostei de țară
proprie românească, asupra 
lumii și societății, asupra 
macro și microcosmosului.

Iată de oe trebuie să aju
tăm învățătorul, profesorul 
de istorie, de limbă si li
teratură română, pe toți 
dascălii noștri să se afle 
mereu în primele rinduri 
ale procesului educațional, 
in primele tranșee ale lup
telor cu necunoscutul, ale 
bătăliilor ideologice pe 
care le ducem împotriva 
ooncepțlilor și moralei bur
gheze. “a misticismului și 
iraționalismului, a tuturor 
tentativelor de umilire a 
ființei umane cu ajutorul 
obscurantismului si gindirii 
Înapoiate.

In istoria națională ne-am 
sădit eforturile si jertfele 
noastre pentru apărarea tă
rii, pentru demnitatea, su
veranitatea și independen
ta națională.

In fiecare silabă a limbii 
strămoșilor noștri ne-am a- 
dăpostit ca-ntr-o cetate in
vincibilă ființa națională, 
prinatitea vremuri maștere 
si grele.

In literatura națională 
ne-am fixat fizionomia mo
rală, portretul etnopsiholo- 
gic. prin ea ne-am mărtu
risit idealurile, arătîndu-na 
lumii cum am fost, cum 
am dorit să fim, cum sîntem 
si vom fi. In cultura na
țională s-au fixat de-a lun
gul vremii atributele defi
nitorii ale poporului ro
mân : omenia și' dorul, os
pitalitatea și respectul pen
tru oameni, cultul muncii, 
toleranta și înțelegerea fată 
de specificul altora, dorin
ța de a fi el însuși, de a-si 
păstra ființa națională, de 
a fi unit, liber și indepen
dent. idealurile sale etice 
și estetice.

Iată de ce aceste discipli
ne de Invățămint 6Înt soco
tite fundamentale, realități 
ale ființei noastre naționa
le si. de aceea, avem da
toria să le tratăm perma
nent ca atare, altfel pa-

sint inestimabile, 
pe lume 

costă mai scump decit 
; uman. Să nu uităm 
lui Nicolae larga : 
bun, lemn 
cenușe. Dar 

flacără".
copilăriei este

gubele 
pentru că nimic 
nu 
un rebut 
remarca 
„Lemn 
aceeași 
aceeași i

Rolul 
tărîtor in viața omului 
tur și în destinul omenirii, 
căci cu îndreptățire s-a 
spus că. acolo unde este 
sufletul copilului, acolo va 
fi și viitorul neamului său 
și al omenirii.

Sufletul copilului este 
acolo undo îl educăm noi 
să fie. De aici imensa 
noastră răspundere. „Feri
cirea și prosperitatea na
țională — spunea ilustrul 
ginditor și pedagog englez 
John Locke, cu aproape 
300 de ani in urmă — de
pind intr-atita de buna 
educație a copiilor. Incit aș 
dori ca fiecare dintre noi 
să pună mai mult suflet in 
această problemă". Spusele 
lui John Locke, care năzuia 
să formeze un om capabil 
să facă fată problemelor 
vieții, sint profund actuale 
și astăzi, cum au fost, de 
altfel, mereu de-a lungul 
vremii și merită, firește, 
toată atenția noastră.

Copilul va păstra. în de
prinderile, sentimentele șl 
gindurile sale. în personali
tatea omului matur de mai 
tîrziu, roadele educației 
primite în cei mai fragezi 
ani ai vieții — a spus-o 
proverbul românesc care 
glăsulește: „deprinderea din 
tinerețe rămîne șl la bă- 
trinete".

Iată de ce sîntem datori 
să acordăm cea mai mare 
grijă educării copilului în 
conformitate cu tradiționa
la omenie românească, cu 
principiile eticii și echității 
socialiste. în spiritul mun
cii. al dragostei de țară, de 
popor șt de partid. în ra
port cu cerințele vieții de 
azi și din anul 2000, și mai 
departe. In procesul educa-

rău,
nu

ho- 
ma-

țional trebuie să-i facem pe 
copii sa se pătrundă de 
cultul muncii, de adevărul 
exprimat de paremiologia 
românească, după care : 
„albinele lac miere, / vier
mii fac mătase, / cine 
șade-n lene / cu rușine pie
re".

Să nu fim zgîrciți cu in
teligenta. dăruirea și ener
gia pe care le consacram 
copiilor și oeea oe cheltuim 
pentru educarea și instrui
rea lor. fiindcă e de prefe
rat să cheltuiești pentru 
formarea unui om decit să 
păgubești din cauza nea- . 
junsurilor provocate de 
omul needucat și.neinstruit 
cum trebuie semenilor săi 
sau societății.

Cea mai rodnică investi
ție a fost și rămine omul 
și, în primul rind, copilul, 
cu adevărat cel mai de 
preț capital al umanității, 
țelul suprem al tuturor 

■ sforțărilor noastre. E in
vestiția pe care Partidul 
Comunist Român, statul 
nostru socialist o fac cu 
încredere și generozitate, a- 
6igurind copiilor o copilărie 
fericită, deschizindu-le tu
turor perspective si șanse 
egale de educație și in
strucție. de afirmare in 
viată, luptind pentru apă
rarea sănătății lor morale 
și fizice, pentru salvarea 
vieții pe pămint, pentru 
pace si dezarmare nucleară, 
pentru o nouă ordine poli
tică și economică într-o 
lume mal bună și mai 
dreaptă, pentru împlinirea 
personalității umane, a vi
surilor si idealurilor celor 
mai înalte.

In acest nobil efort se 
Implică pe deplin literatura 
și arta noastră, oferind co
piilor o bogată șl diversă 
hrană sufletească, o imagi
ne complexă, realistă des
pre lume șl viață, pregă- 
tindu-i cit mai profund și 
mai complex pentru a de
veni cetățeni de nădejde ai 
patriei. Literatura destina
tă cu predilecție ooplilor 
nu poate juca în viața 
noastră culturală rolul ne
fericit al Cenusăresei din 
frumoasa poveste. Literatu
ra pentru copii trebuie să 
fie valoare în toată puterea 
cuvîntului ; ea nu poate fi 
o jucărie copilărească : 
copiii sînt gravi, curioși și 
serioși. Gura lor rostește 
adevărul. De mult s-a spus: 
os parvulorum veritas. Co
piii au sentimentul pudorij 
Si nu se „copilăresc1' nici
odată. oamenii mari se co-

pilăresc. uneori, chipurile 
ca să-i imite pe copii. Răs
punderile grave pe care le 
avem față de tinăra ge
nerație ne obligă să nu o 
deservim in efortul ei de. a 
ivi oameni in toată puterea 
cuvintului. Trebuie ca noi 
toți, scriitori, pedagogi, pro
fesori. învățători, să le 
cultivăm cu dragoste și 
exigentă, convinși că tine
retul este viitorul țării și 
valoarea cea mai de preț 
a națiunii. Să o facem în 
spirit înnoitor, revoluționar. 
Să creăm un buget de timp 
corespunzător necesităților 
tinărului 
educare, 
memoria 
chite și . __ ___,
modei de două parale", cu 
ceea ce-1 place in chip 
strict subiectiv cadrului di
dactic. Să predăm în școală 
ceea ce trebuie neapărat, și 
nu orice experiment al unui 
scriitor veleitar. Să avem 
curajul să înlăturăm para
lelismele dintre diversele 
discipline, să selectăm ju
dicios șl riguros bibliogra
fia, să tratăm în lecțiile 
noastre ceea ce efectiv este 
valoare obiectivă și ajută la 
formarea tinerilor specia
liști.

Să fim convinși că invă- 
țindu-i pe tineri avem și 
noi de învățat de la ei. că 
cerîndu-le lor disciplină și 
muncă trebuie să fim și 
noi disciplinați și munci
tori. Fără disciplina reală, 
permanentă a tuturor — 
învățăcei și profesori — nu 
poate exista o școală se
rioasă, eficientă. Boema, 
bunul plac, manifestările 
de individualism exacerbat, 
eclectismul gusturilor și 
orientărilor nu fac parte 
din noțiunea de libertate, 
atit de necesară afirmării 
unei personalități. Ele stin
gheresc libertatea altora șl 
bunul mers al învățămîn- 
tului.

Bunul-simț șl buna-cu- 
viintă, rigoarea morală, 
exigenta, ținuta corespun
zătoare traiului în colecti
vitate nu înseamnă nicide
cum disciplină cazonă, ci 
atitudine responsabilă, de 
om civilizat. Cum tinărul 
iese din școală, așa va fi si 
în viață. De aceea, răspun
derea școlii este incomen
surabilă. De aceea, autori
tatea ei se cere întărită pe 
toate căile și deciziile el 
drepte se cer respectate de 
către toți.

de instruire și 
Să nu-i încărcăm 
cu lucruri inve- 
nici cu „noutățile

Ion Dodu BĂLAN

1
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Mesajul președintelui Nicolae Ceaușescu

Plecarea președintelui Consiliului 
Suprem al Republicii Sudan, 

El Sayed Ahmed El Mirghani

TELEGRAMA DE LA BORDUL AVIONULUI PREZIDENȚIAL

Este pentru mine un prilej deosebit de plăcut să vă 
edresez dumneavoastră, participanților la cea de-a XlV-a 
sesiune a Consiliului economic româno-american, un 
salut cordial, împreună cu cele mai bune urări de succes 
lucrărilor reuniunii.

Doresc să subliniez contribuția importantă adusă de 
Consiliul economic la dezvoltarea schimburilor comer
ciale și a cooperării economice româno-americane in spi
ritul documentelor și înțelegerilor convenite Ia nivel 
înalt, pe baza egalității in drepturi, respectului indepen
denței și suveranității naționale, neamestecului in tre
burile interne și avantajului reciproc.

Consider că trecerea la constituirea de grupe de lucra 
In cadrul Consiliului economic va duce la impulsionarea 
și mai puternică a raporturilor româno-americane, la 
explorarea și valorificarea de noi posibilități de colabo
rare intre firmele românești și americane.

Constatînd cu satisfacție evoluția relațiilor economice 
dintre țările noastre, consider, totodată, că potențialul 
actual al economiei românești, programele de dezvoltare 
economică și socială a României creează largi posibilități 
pentru extinderea și dinamizarea colaborării economice 
româno-americane, la care Consiliul economic româno- 
american poate aduce o contribuție însemnată.

Pornind de la experiența rodnică de pînă acum, apre

ciez Că Încheierea unor acorduri economice pe termen 
lung, crearea de noi societăți mixte de cooperare in pro
ducție sint menite să asigure stabilitate și perspectivă 
relațiilor dintre țările noastre.

Așa cum s-a demonstrat în decursul anilor, acordarea 
reciprocă a clauzei națiunii celei mai favorizate repre
zintă un mijloc însemnat în dezvoltarea relațiilor rornâ- 
no-americane în condiții avantajoase pentru ambele 
părți.

Promovarea largă a colaborării economice internațio
nale, desfășurarea nestingherită a relațiilor economice 
dintre toate țările lumii sint strins legate de intensifi
carea acțiunilor menite să asigure un comerț internațio
nal reciproc avantajos, eliberat de orice restricții, bariere 
artificiale și discriminări șl, totodată, impun să se facă 
totul, inclusiv de către oamenii de afaceri, pentru oprirea 
cursei înarmărilor, pentru realizarea dezarmării, șl în 
primul rind a dezarmării nucleare, pentru pace și secu
ritate internațională.

Convins că actuala sesiune a Consiliului economic va 
duce la identificarea de noi posibilități de dezvoltare a 
relațiilor româno-americane în interesul celor două na
țiuni, al cauzei păcii și colaborării în lume, urez încă o 
dată succes deplin lucrărilor sesiunii dumneavoastră.

NICOLAE CEAUȘESCU

Mesajul președintelui Ronald Reagan
Am plăcerea să salut pe membrii Consiliului economic 

româno-american întrunit la București, cu prilejul celei 
de-a XlV-a sesiuni.

Reunind conducători de firme din Statele Unite și 
România, Consiliul îndeplinește un rol semnificativ în 
promovarea cooperării comerciale și economice 
țările noastre. In mare parte, creșterea 
comerciale este rezultatul preocupării 
merciale ale membrilor Consiliului.

Volumul comerțului bilateral dintre

dintre
relațiilor noastre 
și activității co-

Statele Unite și

România este în prezent mai mic decît nivelurile reali
zate în anii precedenți. Fluxul exporturilor românești in 
Statele Unite a fost mult mai mare decît volumul ex
porturilor americane în România. Cred că grupul dum
neavoastră poate să contribuie la promovarea mărfurilor 
de calitate ale țării noastre și la creșterea volumului 
exporturilor de produse americane care intră în circuitul 
economiei românești.

Vă adresez cele
ciunti.

mal bune urări pentru succesul se-

RONALD REAGAN

După încheierea vizitei oficiale 
de prietenie în țara noastră, in 
drum spre patrie, președintele 
Consiliului Suprem al Republicii 
Sudan, El Sayed Ahmed El Mir- 
ghani, a făcut o vizită In ju
dețul Constanța și pe litoralul româ
nesc al Mării Negre.

înaltul oaspete. împreună cu per
soanele oficiale care l-au însoțit, a 
vizitat in zilele de 16—19 octombrie 
Canalul Dunăre—Marea Neagră, în
treprinderea de construcții navale 
Constanța, Institutul de cercetare și 
producție pentru creșterea ovinelor 
și caprinelor Palas, murnicipiul 
Constanța și stațiunile turistice de 
pe Litoral.

Șeful statului sudanez a avut 
cuvinte de apreciere asupra reali
zărilor obținute in dezvoltarea ju
dețului Constanța. O impresie deo
sebită a făcut Canalul Dunăre— 
Marea Neagră, expresie grăitoare a 
forței creatoare și capacității teh
nice a poporului român.

Oaspetele a apreciat, de aseme
nea, grija deosebită pe care partidul 
și statul nostru, personal pre
ședintele Nicolae Ceaușescu o acordă 
asigurării unor condiții cit mai bune 
de odihnă și recreere oamenilor 
muncii și turiștilor din alte țări 
veniți în vacanță pe țărmul Mării 
Negre, creșterii nivelului de viață, 
material și spiritual, al tuturor cetă
țenilor țării.

In cursul zilei de luni, președintele 
Consiliului Suprem al Republicii 
Sudan a părăsit țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Mihail 
Kogălniceanu, președintele El Sayed 
Ahmed EI Mirghani a fost salutat 
de tovarășul Gheorghe Râdulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de Stat, 
care l-a însoțit pe oaspete în vizita 
sa în județul Constanța, Mihai Ma
rina, președintele Consiliului popu
lar județean Constanța, de alte per
soane oficiale.

(Agerpres)

Plecarea președintelui Kampuchiei 
Democrate, Norodom Sianuk

Luni s-a încheiat vizita de priete
nie efectuată in țara noastră, la in
vitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, de prințul Norodom Sia
nuk, președintele Kampuchiei Demo-

crate, împreună cu prințesa Monique 
Sianuk.

La plecare, pe aeroportul OtopenI, 
oaspetele a fost salutat de Manea 
Mănescu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat, de membri ai conducerii 
Ministerului Afacerilor Externe, de 
alte persoane oficiale.

ARGEȘ : Succese 
ale constructorilor

Tovarășului TODOR JIVKOV
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria

Survolind teritoriul Republicii Populare Bulgaria, îmi este deosebit da 
plăcut să vă adresez un cald salut tovărășesc și cele mai bune urări de 
sănătate șl fericire personală, iar poporului bulgar prieten, succese tot mai 
mari în construcția socialismului, în dezvoltarea economico-socială a patriei.

îmi exprim — și pe această cale — convingerea că tradiționalele relații 
de prietenie și colaborare dintre partidele și țările noastre se vor dezvolta și 
mai puternic. în spiritul înțelegerilor și hotărîrilor pe care le-am convenit 
în cadrul recentelor intîlniri și convorbiri purtate la Sofia, spre binele 
ambelor popoare, ai cauzei generale a socialismului, a colaborării, securi
tății Și păcii in Balcani, in Europa și in întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Doresc să vă exprim sincere mulțumiri pentru mesajul de felicitări pe 
care mi l-ați adresat cu ocazia zilei noastre naționale.

Al dumneavoastră sincer,
DR. Q. K. J. MASIRE

Președintele Republicii Botswana

Cronica zilei
Delegația parlamentară a Repu

blicii Camerun, condusă de Solomon 
Tandeng Muna, președintele Adună
rii Naționale, care, la invitația 
M.A.N., a făcut o vizită în țara 
noastră, a părăsit, luni, Capitala. ’

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de Nicolae 
Giosan, președintele Marii Adunări 
Naționale, de deputați.

(Agerpres)
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Tîrgul internațional București-1987
♦

La București au Început, luni, lu
crările celei de-a XlV-a sesiuni a 
Consiliului economic româno-ameri
can, organism constituit in anul 
1973, cu ocazia vizitei președintelui 
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, in Sta
tele Unite ale Americii.

Din partea președintelui Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și a președintelui 
Statelor Unite ale Americii, Ronald 
Reagan, au fost transmise mesaje de 

•«lut participanților la această re- 
dune economică româno-americană 

de amploare. Mesajele, primite de 
participant! cu deosebit interes, au 
fost prezentate de Stefan Andrei, 
viceprim-ministru al guvernului, și 
de Roger Kirk, ambasadorul S.U.A. 
,a București.

A fost prezent Iile Văduva, minis-

* ★

(Urmare din pag. I)
nizaiorleă manifestate în diferite 
etape de realizare a noilor investi
ții. Pornind de la această situație, la 
recenta plenară a C.C. al P.C.R.. to
varășul Nicolae Ceaușescu a trasat 
sarcina ca toți factorii de răspunde
re din acest domeniu să analizeze 
cu exigență dificultățile întîmpinate 
în unitățile care nu și-au atins încă 
indicatorii tehnico-economici stabiliți 
și să aplice neîntirziat măsurile ne
cesare, menite să contribuie la îm
bunătățirea radicală a gradului de 
folosire a fondurilor fixe, la spori
rea continuă a eficienței economice 
• noilor obiective și capacități.

înlăturarea cauzelor care au in
fluențat defavorabil nivelul parame
trilor proiectați este pe deplin po
sibilă și trebuie să constituie una din

trul comerțului exterior și cooperă
rii economice internaționale.

La lucrările sesiunii iau parte re
prezentanți ai întreprinderilor ro
mânești de comerț exterior, ai unor 
centrale și unități industriale, con
ducători de firme din S.U.A. și al 
unor societăți mixte de producție și 
comercializare româno-americane.

în alocuțiunile rostite de președin
ții celor două părți in consiliu, Va- 
sile Baltac, director general al Cen
tralei industriale de electronică și 
tehnică de calcul, și Norman Hel
ler, președinte și director general al 
firmei „Pepsi Co Wines and Spirits 
International", s-au relevat impor
tanța și rolul acestui organism, evi- 
dențiindu-se de ambele părți intere
sul de a conlucra tot mai strins pen
tru amplificarea și diversificarea re
lațiilor economice dintre România si 
S.U.A., pe baza avantajului reciproc

un plan mai larg, 
pentru dezvoltarea 
țările și popoarele

de a co- 
prieteniei 
român și

și. pe 
labora 
dintre 
american.

In cadrul sesiunii sint 
noi căi și posibilități menite sâ con
ducă Ia dezvoltarea și diversificarea 
colaborării și cooperării intre între
prinderi românești și firme ameri
cane în domenii de interes comun, 
intre care cele ale industriilor con
structoare de mașini, electronicii și 
electrotehnicii, chimice, metalurgice, 
ușoare și al agriculturii.

★
în aceeași zi. membrii delegației 

americane au vizitat Tirgul interna
țional București 1987.

In onoarea participanților la sesi
une, ambasadorul S.U.A. la Bucu
rești, Roger Kirk, a oferit o re
cepție.

analizate

(Agerpres)

la începutul anului construc- 
argeșeni au pus in funcțiune, 
sau parțial, 30 de obiective de

De 
torii 
total ____ _________
investiții. între acestea se numără 
hidrocentralele de la Lerești și 
Voinești, noile capacități de ia în
treprinderile de autoturisme „Da
cia" și „ARO", de la „Electroargeș" 
și întreprinderea de confecții din 
Curtea de Argeș. De asemenea, au 
fost date în folosință 2 740 aparta
mente, planul la construcția de lo
cuințe fiind îndeplinit în proporție 
de 103,4 la sută. O inrîurire poziti
vă asupra activității de producție a 
constituit-o concentrarea unor for
mații complexe de lucru cu expe
riență îndelungată în construcții- 
montaj. De asemenea, s-au aplicat 
tehnologii de mare productivitate 
prin care s-a reușit să se industria
lizeze un mare volum de lucrări. 
O contribuție hotărîtoare in realiza
rea și depășirea planului de inves
tiții au adus Trustul antrepriză 
generală de construcții-industriale 
Pitești, Trustul antrepriză genera
lă de construcții-montaj Argeș, An
trepriza de construcții hidrotehni
ce Argeș, Antrepriza de montaj 
utilaj chimic Pitești. (Gh. Cîrstea).

Prezențe românești de prestigiu

preocupările de bază ale titularilor, 
beneficiarilor de investiții, ale celor
lalți factori cu răspunderi directe in 
acest domeniu. Integrarea grabnică 
a tuturor unităților productive într-o 
activitate economică normală nu 
poate fi lăsată la voia intimplării, 
așteptîndu-se ca lucrurile să se re
zolve de la sine. Importanța și com
plexitatea sarcinilor trasate de con
ducerea partidului in această pri
vință impun abordarea realistă și 
Înlăturarea neîntirziată a neajun
surilor menționate. A tuturor nea
junsurilor menționate, intrucit nu
mai unitatea deplină a tutu
ror Indicatorilor — cantitatea, ca
litatea și costul producției — poate 
atesta cu adevărat că procesul de 
consolidare economică a avut loc. 
Precizăm acest aspect pentru că 
mai pot fi întîinite, din păcate, con-

duceri de întreprinderi care, In mod 
eronat, consideră că, dacă a fost 
realizat unul sau altul dintre acești 
indicatori și-au făcut datoria. Un rol 
deosebit în realizarea acestui impor
tant obiectiv revine organizațiilor de 
partid din întreprinderile respective, 
chemate să acționeze, cu energie și 
dinamism, pentru finalizarea celor 
mai potrivite măsuri, să întărească 
controlul de partid asupra modului 
in care conducerile noilor unități 
gospodăresc capacitățile productive, 
fondurile financiare și materiale în
credințate spre administrare. Numai 
acționind in acest mod. beneficiarii și 
titularii de investiții vor putea în
deplini cu succes sarcinile economice 
din acest an, vor asigura premise 
efective pentru realizarea obiective
lor planului cincinal actual la un 
nivel superior de eficiență.

r a
Institutul de meteorologie și hldrolo- 

{tie comunică timpul probabil pentru 
ntervalul cuprins intre 20 octombrie, 
ora 20 — 23 octombrie, ora 20. In țară : 
Vremea va fi In general închisă. Pe 
alocuri, mal ales in regiunile din su
dul si estul tării vor cădea ploi și 
burniță. Vlntul va sufla slab pini la 
moderat, cu unele Intensificări pe li
toral din est, nord-est. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 4 si 12 
grade, mal coborite in ultima noapte 
in nordul țării, unde, izolat, condițiile 
vor fi favorabile producerii brumei. 
Temperaturile maxime vor fl cuprinse 
intre 8 și 18 grade. Se va semnala 
local ceată, mai ales in regiunile estice 
și sudice. La București : Vremea va fi 
predominant Închisă. Temporar va 
ploua sau burnița. Vintu! va sufla slab 
pînă la moderat. Temperaturile mini
me vor fl cuprinse intre 9 și 11 grade, 
iar cele maxime între 13 și 17 grade, 
în cursul nopții și prima parte a zilei 
se va produce ceață.

Cea de-a XIII-a ediție a T.I.B.- 
’87 și-a deschis larg porțile. Ono
rată de prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România, a tovarășei 
demician doctor inginer 
Ceaușescu, festivitatea de < 
dere a marcat un nou și l 
ficativ prilej de afirmare 
deosebite pe care o acordă, 
constant, conducerea de partid și 
de stat, personal tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, înfloririi și pro
pășirii patriei noastre, dezvoltării 
șl adîncirii relațiilor economice ale 
României cu toate statele lumii, 
indiferent de orindulrea socială.

Actuala ediție a T.I.B. reunește 
peste 700 de firme din România și 
500 de firme din 36 de state, din 
care 27 de țări participă cu pavi
lioane naționale. Așa după cum s-a 
mal anunțat. România prezintă o 
gamă largă de produse pe un spa
țiu de expunere de 59 800 mp în 
pavilioane și in aer liber.

De un deosebit interes se bucu
ră produsele reprezentative reali
zate de 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 progre
sele inregistrate în electronică, 
tehnică de calcul, robotică. Se re
marcă noile tipuri de microcalcu
latoare, sistemul de proiectare

aca-
Elena 

deschi- 
semnl- 
a grijii 
în mod

asistată de calculator. Robotica 
regăsește în diferite sisteme 
automatizare complexe. mașini- 
unelte noi și linii flexibile, in noua 
generație de sisteme de 
asigurind produselor 
ridicată și performanțe 
funcționale superioare.

Am primit explicații 
despre echipamentul de 
multiprocesor pentru 
proceselor industriale, despre sis
temul modular tipizat pentru con
ducerea cu calculatorul a procese
lor tehnologice. Astfel de echipa
mente de un înalt nivel tehnic și 
calitativ se utilizează in prezent 
cu rezultate remarcabile la combi
natele siderurgice Călărași și Re
șița, Ia întreprinderea de aluminiu 
— Slatina, ca și in India, la Man
galore. sau in Uniunea Sovietică, 
Ia Krivoirog, și la Combinatul de 
producere a aluminiului din Vol
gograd.

Produsele prezentate în aceste 
standuri evidențiază direcțiile prio
ritare de acțiune pentru transpu
nere»' în viață a orientărilor și 
indicațiilor secretarului general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în domeniul 
perfecționării întregii activități de 
concepție, proiectare și execuție a 
unor mașini și utilaje de mare 
complexitate menite să echipeze la 
cel mai înalt nivel tehnic capaci
tățile de producție din industria 
românească și să satisfacă într-o 
măsură tot mai mare exigențele me
reu sporite ale partenerilor externi.

se 
de

comandă, 
fiabilitate 

tehnico-
detaliate 

calcul 
conducerea

mără, după părerea mea. autotu
rismele „Moskvici-2141", la a că
ror construcție s-au folosit ulti
mele cuceriri ale construcției de 
automobile sovietice, precum și 
autoturismele „Lada" 2 104. 2 107,
2108 și noul model „Lada-2109", 

In perioada de funcționare a tlr- 
gului, locuitorii și oaspeții Bucu
reștiului vor putea lua cunoștință 
de realizările R.S.S. Tadjice în do
meniul hidroenergetic, in cel al 
construcțiilor de mașini-unelte și 
instrumente, in industria ușoară șl 
alimentară.
Tadjikistanul de azi este o re
publică cu o industrie superior 
dezvoltată, ale cărei produse se 
exportă in 50 de țări ale lumii. 
Unul dintre obiectivele importante 
ale republicii " 
de aluminiu 
cărei machetă 
de mostre de 
utile, in care 
Munții Pamir, 
de prelucrat, ______ „
hidroelectrice de pe Nurek, al că
rei baraj de peste 300 de metri 
deține recordul de înălțime din 
lume, bijuterii, 'confecții și produ
se ale .industriei alimentare.

Toate aceste lucruri, vizitatorii 
Ie vor «fia făcind cunoștință cu 
expoziția noastră, a cărei suprafa
ță globală depășește 3 000 metri 
pătrați".

îl constituie Uzina 
a R.S.S. Tadjice, a 
este expusă alături 
bumbac, minerale 
sint atît de bogați 
piatră decorativă și 
macheta Centralei

ACTUALITATEA SPOITIVA
BOX; După campionate - pregătiri 

și mai temeinice!

Gtndac 
Amzăr 
arătin-

Gala finalelor a fost și cea mai 
reușită dintre toate reuniunile tur
neului pentru titlurile de campioni 
naționali și ai „Daciadel". Meciuri 
destul de bune și arbitraje corecte 
au dat centurile tricolore pe miinile 
acelora care, intr-adevăr, învinse
seră pe ring. Constantin Kiriac, de
legat general al turneului și pre
ședinte al colegiului central de ar
bitraj, spunea la încheierea reuni
unii ; „în sfirșit, o gală fâră păca
te", referindu-se. desigur, la absența 
erorilor din deciziile asupra celor 
12 meciuri, cu toate că printre ar
bitrii judecători și cei de pe ring 
fuseseră promovați mai multi tineri 
oficiali. Deci, rolul arbitrajului se 
vădește încă o dată hotăritor in pri
vința victoriei pe ring a celui mai 
bun, la un moment dat.

Au ciștigat titlurile Marian
— Steaua (48 kg) și Adrian
— Dinamo (51 kg), ambii
du-se in sensibil progres față de ul
timele evoluții publice. Mai departe, 
au invlns Ion Guzganu — Steaua 
(54 kg). Daniel Dumitrescu — Di
namo (57 kg) și Daniel Măeran — 
Steaua (60 kg), totuși, din motive 
diverse, de formă proprie sau de 
rezistentă niai slabă a adversarilor, 
îi așteptăm să se supună la alte 
probe de valoare. Firește, Daniel 
Dumitrescu, cel mal tînăr dintre 
proaspeții campioni, a manifestat 
falr-play față de un boxer la fel de 
tinăr ca și el (ambii 19 ani) — cu
rajosul Octavian Stoica (Construcția 
București), acesta insă cu posibili
tăți înjumătățite din cauza unui ac
cident. De aceea, Daniel va trebui să 
ne confirme cu alt prilej disponibi
litățile, cel mai probabil, cu ocazia 
viitoarei ediții a „Centurii de aur".

Cea mai aprigă șl mai frumoasă 
partidă din cele finale ne-au ofe
rit-o Giant Gogol (C.S.M. Iași) și 
Viorel Mihâilă (Steaua). A ciștigat 
Ieșeanul, reapărut pe ring la valoa
rea cunoscută, după ce a efectuat 
pregătirile pentru turneul final 
chiar la clubul Steaua, unde va fi 
legitimat oficial o dată cu luna ia
nuarie 1988. Este acesta un caz de 
remarcat in privința „recondiționă- 
rii“ calităților unui tinăr boxer, ală
turi de cel petrecut la secția clubu
lui Dinamo — cu Obreja (71 kg), cel 
mai puternic dintre competitori, care 
cîștigă înainte de limită meciurile.

prin armele tehnicii și ale forței, 
calități ce ar putea să-i aducă șl 
mari satisfacții internaționale.

La categoria 67 kg a invlns un 
alt pugilist reprezentind o asociație 
din afara Bucureștiului — Leontin 
Sandu (Prahova Ploiești). Deși ju
mătate dintre noii campioni sint 
originari din diferite județe, trebuie 
să observăm că ceilalți șase sint 
bucureșteni — Amzăr, Guzganu, Du
mitrescu, Obreja, Vasilache și Bor- 
nescu. Dintre aceștia. Mihai Vasi
lache (81 kg), reprezentind o bine
cunoscută întreprindere din Capitală 
— I.M.G.B., a produs singura sur
priză din gala finalelor, intrecind 
tactic un adversar mai puternic, la 
colțul bucureșteanului fiind fostul 
campion național Ion Olteanu. Tac
tic, a ciștigat și Bornescu (91 kg) — 
Asociația sportivă Mecanică fină, 
cunoscut „bataiileur", care insă du
minică a refuzat orice risc posibil 
dlntr-o luptă corp la corp cu Pamfil 
(Măcin). La reintrare, și Maricescu 
(Steaua) a cucerit centura națională. 
O altă revenire Încununată de suc
ces în boxul de performanță — Mi
klos Paisz (Voința Cluj-Napoca). în 
partida dintre cei doi supergrei Pir- 
jol și Paisz, arbitrul Gabriel Dan- 
clu, maistru zincograf la Combinatul 
poligrafic „Casa Scinteii", s-a stre
curat cu abilitate și a asigurat corec
titudinea regulamentară intrecerli, 
care astfel a fost cîștigată de boxe
rul mai tinăr și mal iute, Paisz. fost 
vicecampion mondial de juniori.

La valorile pugillstice oarecum ve
rificate. nu neapărat cu ocazia aces
tui turneu final — adică Obreja, 
Măeran, Dumitrescu, Gogol, Gîndac, 
probabil și alții — se adaugă Vaștag 
Franclsc și Mihai Leu, campioni 
mondiali de juniori 1987, toți con
stituind un grup de sportivi valabil 
în perspectiva olimpică. Totuși, nu 
de talente a dus lipsă boxul nostru, 
ci de seriozitate și muncă fără pre
get pentru reușita performanței. 
Perspectiva »r deveni o realitate 
numai in condițiile pregătirii perse
verente, ale unei vieți sportive la 
toți parametrii performerului inter
național și ale unei verificări pe 
ring, mult mai concludente ca am
ploare și tărie decît a fost turneul 
recent încheiat.

Valerin MIRONESCU

Campionatele mondiale de gimnastică
La Rotterdam au început luni în

trecerile Campionatelor mondiale de 
gimnastică,, la care participă spor
tivi și sportive din peste 40 de țări, 
între care și România. Competiția a 
debutat cu exercițiile obligatorii ale 
concursului masculin pe echipe. în 
grupa â 3-a. pe locul intii este si
tuată formația Japoniei, cu 287,80 
puncte, urmată de România — 285,20 
puncte, Canada 
Italia — 283,75 
reeană — 282,70

284,25 puncte,
R.P.D, Co- 

Cehoslovacia

meciuri dtS'

puncte, 
puncte,

★
FOTBAL • Cele șase

putate duminică în cadrul etapei a 
9-a a Campionatului diviziei A la 
fotbal s-au încheiat cu următoarele 
rezultate : Rapid — A.S.A. Tg. Mureș 
4—3 (2—2), Corvinui — F.C. Argeș
Pitești 2—0 (1—0), Politehnica Ti
mișoara — C.S.M. Suceava 2—0 
(0—0), Oțelul Galați — Flacăra 
Moreni 2—0 (1—0), Petrolul —
F.C.M, Brașov 0—0, Universi
tatea Cluj-Napoca — S.C. Bacău 
0—0. în clasament conduce Dinamo 
(cu 18 puncte), urmată de Steaua (17 
puncte) și Oțelul Galați (13 puncte).

POLO PE APA. In meci retur pen
tru sferturile de finală ale „Cupei 
campionilor europeni" Ia polo pe 
apă, echipa poloneză Stilon Gorzow 
a întrecut cu 10—7 (3—2, 1—1, 3—2, 
3—2) formația Dinamo București, dar 
pentru faza următoare a competiției 
s-au calificat dinamoviștii, care, in 
primul joc, disputat la București, 
ciștigaseră cu scorul de 16—10.
• în meciuri-retur pentru sfer

turile de finală ale „Cupei campio
nilor europeni" la polo pe apă, echi
pa Spandau 04 din Berlinul occiden
tal a întrecut cu scorul de 13—8 for
mația B.V.S.C. Budapesta (dar s-a 
calificat pentru semifinalele compe
tiției — primul joc îl pierduse cu
9— 7), iar echipa Partizan Belgrad a 
întrecut, în deplasare, cu scorul de
10— 7 formația C.N. Barcelona. 
(Sportivii iugoslavi ciștigaseră și 
primul joc).

AUTOMOBILISM. „Marele premiu 
al Bucureștiului", ultima etapă a 
campionatului național de autocros, 
a constituit un reușit spectacol spor
tiv. la care și-au adus contribuția 
deopotrivă competitorii (cunoscuți 
ași ai volanului) și organizatorii 
(Clubul municipal de automobilism 
și karting și A.S. Unirea Tricolor). 
In urma unor întreceri foarte dispu-

— 282 puncte. Din echipa română 
cel mai bun punctaj individual I-a 
realizat Marius Gherman — 57,20 
puncte (9,70 la sărituri, 9,65 la sol 
fiind cele mai bune note ale sale). 
Valentin Pintea a obținut 57 puncte. 
Marius Tobă — 56,65 puncte, Emi- 
lian Nicula — 56.60 puncte. Marian 
Sandu — 56,25 puncte.

Miercuri se vor desfășura exerci
țiile libere ale concursului masculin 
și va începe competiția feminină.

♦
tate, mult aplaudate de numeroșii 
spectatori, pe primele trei locuri ale 
clasamentului general s-au situat :. L. 
Balint (I. A. Dacia Pitești), Eugen 
lonescu-Cristea (Unirea Tricolor, 
București). Al. Botezan (I.P.A. 
Sibiu). învingători Ia divizia I (au
toturisme Dacia) — L. Balint ; la 
divizia II (autoturisme de teren ) — 
N. Boeru pe ARO 24 și S. Țențu pe 
ARO 10 (ambii de la Muscelul Cîm- 
pulung), iar la autocamioane — 
Oprea (I.A, Steagul roșu Brașov).

CICLISM. Pe velodromul 
Viena. italianul Francesco Moser a 
stabilit două noi recorduri mondiale 
(la profesioniști) pe 10 km și 20 km 
cu ll’58”21/100 și respectiv 24’12” 
28/100, dar a eșuat In tentativa de a 
doborî recordul absolut ai orei, pe 
pistă acoperită, deținut de un ciclist 
amator, sovieticul V. Ekimov, cu 
49,672 km.

ta tr
• Teatrul Național (14 7171. sala 
mare) ; Livada cu vișini (Tealrul 
clin Tg. Mureș) — 18 : (sala Amfi
teatru) : Intre palru ochi (B) — 18:

Fata din Andros

Opinii ale unor oaspeți de peste hotare
A. I. KLIMOV, directorul pavi

lionului V.R.S.S. : „Vizita, pe care 
Mihail 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
a efectuat-o în luna mai a.c. la 
București a fost un eveniment in 
viața Uniunii Sovietice și a Româ
niei. un eveniment important pen
tru identificarea in continuare a 
unor forme noi de conlucrare me
nite să ridice colaborarea sovieto- 
română la un nivel calitativ supe
rior.

Una din formele de conlucrare în 
extinderea relațiilor noastre bila
terale o constituie participarea la 
expoziții și tirguri internaționale. 
Uniunea Sovietică este un vechi și 
traditional participant Ia Tîrgul 
internațional București. Expoziția 
noastră reflectă din plin deviza : 
„Comerț, colaborare, dezvoltare, 
pace".

în genere, expoziția a fost alcă
tuită ținîndu-se cont de cerințele 
economiei românești. Ea oglindește 
stadiul colaborării sovieto-române 
în etapa actuală. In standurile ex
poziției sînt prezentate circa 1500 
de exponate. Și majoritatea eovir- 
șițoare a acestora au fost pentru 
prima oară expuse la Tîrgul de la 
București.

Sergheevici Gorbaciov,
U.R.S.S. și Republica Socia

listă România au deja o ex
periență de 20 de ani de co
laborare în domeniul electronicii 
cuantice. Un exemplu de studiu 
reușit realizat în comun îl consti
tuie laserul corp solid cu impulsuri 
periodice „Solar-F“ și bisturiul cu 
laser prevăzut cu cablu de forță 
optic prezentate în expoziție.

Un loc important este rezervat 
în expoziție ramurii constructoare 
de mașini și mașini-unelte. Vor 
stirni, cu siguranță, interesul spe
cialiștilor mașinile-unelte pentru 
prelucrarea metalelor prezentate 
de „Stankoimport", Cu atit mai 
mult cu cit în numeroase între
prinderi românești se află deja in 
exploatare mașini-unelte sovietice 
cu comandă-program numerică. 
„Stankoimport" expune o catego
rie de mașini-unelte cu comandă- 
program numerică ce constituie o 
noutate pentru piața românească, 
precum șt o mașină de rectificat 
roți dințate de o precizie deosebit 
de mare. Tot aici este prezentată 
o gamă largă de instrumente eleb- 
tropneumatice modeme folosite în 
lucrări de construcții.

Printre exponatele de cel
mare interes pentru public se nu-

mai

T. RARA, director general la 
„Ikehara Corporation" — Japonia : 
„Participăm pentru prima dată la 
T.I.B., deși relațiile noastre cu 
întreprinderi din România au 
început în urmă cu peste două de
cenii și sîntem foarte mulțumiți de 
felul în care se desfășoară acestea, 
de evoluția lor constant pozitivă 
de la un an la altul. Eu, care vin 
de 2—3 ori pe an in România, pot 
afirma cu convingere că de fiecare 
dată am remarcat o îmbunătățire 
a calității produselor pe care le 
cumpărăm, un interes accentuat al 
întreprinderilor românești pentru 
realizarea unor produse de nivel 
cit mai bun. Clienții noștri din 
Japonia sint satisfăcuți de produ
sele metalurgiei românești, ceea ce 
ne determină să căutăm noi dome
nii în care am putea extinde re
lațiile cu întreprinderile speciali
zate. La T.I.B. am invitat numeroși 
specialiști din întreprinderile de 
comerț exterior și din marile uni
tăți productive pentru a ie prezen
ta cit mai în amănunt activitatea 
firmei noastre, pentru a extinde 
relațiile și în alte domenii de acti
vitate. Urmărind curba ascendentă 
a afacerilor cu România, sint ferm 
convins că acestea se vor dezvol
ta în continuare, pe măsura avîn- 
tului pe care îl cunoaște industria 
românească, atît de bine reprezen
tată în numeroase ramuri de acti
vitate".

Petre CRISTEA

Produse reprezentative pentru electronica românească Foto : Sandu Cristian

Liceenii : 
12; 15,30;

MUNCA

• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Vitejii cetătil Badc-Bade 
— 15 ; (sala Cosmonauților, 11 12 04); 
Cartea cu jucării — 15

(sala Atelier) ;
— 18
• Filarmonica
(13 68 75, sala Studio) : _______  ...
secolului XX". Scara de sonate. Mă
lina Dandara — vioară. Cristian Vais
— pian — 17,30; (la Muzeul de artă 
al Republicii Socialiste România) : 
„Zilele muzicii olandeze". Cvartetul 
de coarde „Gaudeamus" — Olanda
— 18
• Opera Română (13 18 57) t Carmen 
— 18

.,George Enescu"
„Clasici al

• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Grădina Icoanei, 11 95 44) : Di
mineață pierdută — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Cerul în
stelat deasupra noastră — 18,30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 03) : 
Goethe ml-a spus — 19 ; (la clubul 
„23 August") : Bărbatul și... femeile 
— 16.30
• Teatrul „C. I. Nottara" (39 31 03, 
sala Magheru) : Rlș și plîps — 18
• Teatrul Ciulești (sala Majestic. 
14 72 34) : Iarna, etnd au murit can
gurii — 19
• Ansamblul artîstle „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Pe-un picior de 
plai — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 28 55) : 
Muzicanții veseli — 9 ; Aibă ca Ză
pada și cei 7 pitici — ]5
• Circul București (10 41 05) 1 „A so
sit circul 1“ — 19

cinema
• Figuranții : EXCELSIOR (65 40 45)
— 9; 12; 15; 18. FLAMURA (83 77 12)
— 9; 12; 15: 18,30
• Moromeții : GIULEȘTI (17 55 46) — 
9; 12; 15; 13, VOLGA (79 71 26) — 9; 
12; 15; 18
• Trandafirul galben: LIRA (317171)
— 9; 11: 13; 15; 17; 19
• Nea Mărin, miliardar : COTRO- 
CENI (49 48 48) — 15; 17; 19

• Colierul de turcoaze : VIITORUL
(10 67 40) — 15; 17; 19
• Declarație de dragoste. 
AURORA (35 04 66) — 8,30; 
18,45
© A doua variantă :
(21 50 97) — 19
• Pădurea de fagi : PROGRESUL 
(23 94 10) — 15; 17; 19
• Mari regizori, mari actori: SCALA
(11 03 72) — * ' ' ----- - - "
20,15
• Medalion 
(59 53 15) —
• Acțiunea
(16 28 79) — Id ;
• Visul unei actrițe
(14 74 16) — 9; 11; 13; 15. ... „
• Program special pentru copil 9! 
tineret: DOINA (18 35 38) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19
• Vine el. fratele men 1 BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 17; 19

9; 11,13; 13,30; 15,45; 18;

Errol Flynn : STUDIO 
10; 12,15; 14,30: 16,45; io 
„Edelstein" : VICTORIA 
9; 11: 13; 15; 17; 19

LUMINA 
17; 19
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FAȚĂ DE O STRĂLUCITĂ ACTIVITATE ȘTIINȚIFICĂ 

în. Turcia a apărut volumul

ELENA CEAUȘESCU: „Polimerizarea
stereospecifică a izoprenului"

ANKARA 19 (Agerpres). - Interesul deosebit și înalta apreciere față 
de strălucita activitate științifică desfășurată de tovarășa academician 
doctor ingingr Elena Ceaușescu, om de știință de largă recunoaștere 
internațională, care aduce o contribuție de excepțională valoare la pro
gresul chimiei moderne, în special în domenii de mare actualitate și 
importanță cum este chimia polimerilor, față de aportul său la dezvol
tarea cunoașterii științifice in general și la utilizarea rezultatelor aces
teia în interesul bunăstării popoarelor, al păcii, au fost din nou afirmate 
cu prilejul unui important eveniment editorial : apariția în Turcia 
a unuia dintre volumele de primă referință din opera tovarășei 
ELENA CEAUȘESCU - „POLIMERIZAREA STEREOSPECIFICĂ A IZOPRE
NULUI".

Festivitatea de lansare a lucră
rii, desfășurată la 16 octombrie, la 
Ankara, sub auspiciile Consiliului 
Național pentru Cercetare Științi-ț 
fică și Tehnică din Turcia (Tubi- 
tak), a reunit numeroase persona
lități științifice, profesori ai uni
versităților din Ankara, oameni de 
cultură, reprezentanți ai Ministeru
lui Afacerilor Externe, reprezen
tanți ai presei.

A fost prezent ambasadorul 
României la Ankara, Lucian 
Drăguț.

în prefața cărții publicate In 
limba turcă, sub îngrijirea Tubitak, 
reputatul specialist prof. dr. Sumer 
Șahin arată : „Am deosebita plă
cere de a prezenta o carte remar
cabilă, împreună cu distinsa perso
nalitate a autorului ei. «Polimeri
zarea stereospecifică a 
lui» abordează, într-un 
stil unic, ce îmbină ar
monios cunoașterea ști
ințifică și ingineria teh
nologică, probleme de 
cea mai mare importan
ță, și anume funda
mentele teoretice șl 
mijloacele practice prin 
care se poate dirija cel 
mai bine relația com
plexă dintre structura 
și proprietățile macro- 
moleculelor în scopul 
obținerii de cauciuc sin
tetic cu calități superi
oare și multiple între
buințări — material de 
importanță 
pentru toate industriile 
moderne".

Prezentînd 
lucrării, prof. dr. Sumer 
Șahin subliniază că, 
prin modul de tratare 
a problemelor funda
mentale ale polimeriză- 
rii stereospecifice a izo
prenului — temă știin
țifică și tehnologică de 
înaltă complexitate — a 
cineticii de proces și 
sistemelor catalitice a- 
vansate și prin inter
pretările date modului 
de acțiune al acestora, 
autorul realizează o lu
crare cu valoare de re
ferință în acest dome
niu.

Lucrarea 
ată ca o 
monografie 
damentelor 
compușilor 
culari cu 
spațiale, specifice și 
sențiale. Evidențiinau-i

deosebită

conținutul

este apreci- 
exemplară 

asupra fun- 
chimiei 

macromole- 
regularități 

‘ e-

lzoprenu-

care sînt brevetate atit in Româ
nia, cit și în străinătate și sint 
aplicate cu succes, în prezent, în 
întreprinderile chimice românești". 
Printre acestea sînt menționate 
procesele de hidrotratare a țițeiu
lui in vederea obținerii de uleiuri 
superioare pentru motoare, proce
sele de obținere a unor polimeri 
cu proprietăți speciale, sintezele de 
monomeri intermediari și auxiliari 
pentru industria cauciucului și ma
selor plastice, metodele de prelu
crare a maselor plastice în ve
derea producerii de articole tehnice 
și bunuri de consum, tehnologiile 
indigene în sinteza vopselelor, me
dicamentelor, detergenților, în ob
ținerea diferitelor substanțe cu 
grad înalt de puritate, a cataliza
torilor, îngrășămintelor complexe, 
precum șl tehnologiile pentru pre-

cu siguranță, noi rațiuni pentru 
a-și activa interesul față de o țară 
care a demonstrat în repetate rîn- 
duri. și în mod deosebit în ultimele 
două decenii, sub conducerea 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
voința de a păși în rîndul națiu
nilor dezvoltate ale lumii, menți- 
nîndu-și însă atașamentul față de 
lumea în curs de dezvoltare din , 
care face parte, față de valorile și 
tradițiile sale, printre care inde
pendența și suveranitatea, ca teme
iuri permanente ale independenței 
și cooperării adevărate",

în cuvîntul de deschidere, prof, 
dr, Sumer Șahin, care a prezidat 
festivitatea, a spus : „Am deo
sebita plăcere și onoare să vă pre
zint o operă dintr-o prestigioasă 
serie monografică pe care academi
cian doctor inginer Elena 
Ceaușescu a consacrat-o compuși
lor macromoleculari — Polimeri
zarea stereospecifică a izoprenului.

Savant de largă recunoaștere și 
prețuire internațională, specialist 
renumit în domeniul chimiei ma- 
cromoleculare, academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu 
personalitate marcantă, de 
prestigiu. 
România, 
recta sa
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calitățile, 
autorul prefeței subliniază, între al
tele, prezentarea științific argumen
tată a detaliilor experimentale le
gate de polimerizarea stereospecifi
că a izoprenului — deosebit de im
portante pentru reușita acestei sin
teze chimice. Rezultatele remarca
bile obținute de autorul lucrării în 
cadrul unui amplu program de cer
cetări teoretice și experimentale — 
arată prof. dr. Sumer Șahin — se 
înscriu ca o contribuție originală, 
de mare valoare, la dezvoltarea 
chimiei și tehnologiei chimice.

Specialistul turc ține să mențio
neze că lucrarea face parte dintr-o 
serie monografică pe care acad. 
Elena Ceaușescu a consacrat-o 
chimiei macromoleculare, împreună 
cu „Cercetări in domeniul sintezei 
și caracterizării compușilor macro
moleculari" (1974) ; „Noi cercetări 
în domeniul compușilor macro
moleculari" (1981) ; „Cercetări în 
domeniul chimiei și tehnologiei 
polimerilor" (1983) : „Progrese în 
chimia și tehnologia polimerilor" 
(1986). Ca urmare a interesului 
deosebit creat în lumea științifică 
internațională, aceste lucrări eu 
fost traduse în numeroase limbi.

Prezentînd personalitatea _ auto
rului acestui volum — relevă prof, 
dr. Sumer Șahin — se remarcă 
faptul că numeroasele lucrări pu
blicate, precum și comunicările 
științifice primite cu viu interes la 
manifestările internaționale au 
determinat alegerea distinsului om 
de știință român de reputație in
ternațională, academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, ca mem
bru activ și membru de onoare a 
numeroase foruri științifice ale 
lumii. Totodată, apreciind meritele 
sale științifice, importante universi
tăți și alte instituții academice î-au 
conferit titlul de Doctor Honoris 
Causa.

Subliniind înaltele responsabili
tăți. onorate exemplar printr-o 
neobosită activitate, pe care to
varășa Elena Ceaușescu le exercită 
în viața științifică a țării sale, în 
prefața lucrării se arată : „Doctor 
în chimie, membru al Academiei 
Republicii Socialiste România, au
torul acestei lucrări are merite 
deosebite ca fondator, director ge
neral și președinte al Consiliului 
științific al Institutului Central de 
Chimie din București — organiza
ție centrală care coordonează toate 
instituțiile de cercetare și dezvol
tare în acest domeniu. Prin con
tribuții personale și o permanentă 
îndrumare, academician Elena 
Ceaușescu a făcut ca cercetarea 
românească în chimie să obțină re
zultate remarcabile, contribuind la 
dezvoltarea multor tehnologii noi,

lucrarea chimică a petrolului și 
altele.

Paralel cu contribuția sa științi
fică directă la dezvoltarea cercetă
rilor în domeniul chimiei — se 
arată, în continuare, în prefață — 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu a dedicat considerabile 
eforturi îmbunătățirii continue a 
organizării și creșterii performan
țelor sistemului național de cer
cetare și învățămînt. Ca președinte 
al Comitetului Național pentru Ști
ință și Tehnologie, îndrumă și co
ordonează institutele centrale de 
cercetare, care cuprind peste 200 
unități din rețeaua națională de 
cercetare și dezvoltare, asigurînd 
cooperarea lor strînsă cu institu
tele de învățămînt superior și în
treprinderile industriale. Sub în
drumarea sa directă a fost elabo
rată și transpusă în practică o po
litică științifică cuprinzătoare, ba
zată pe proiecte, planuri_și progra
me în 
țional 
socială

Sînt 
importantele responsabilități în stat 
pe care le exercită academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, 
prim viceprim-ministru al guver
nului și membru al Marii Adunări 
Naționale ale Republicii Socialiste 
România. Reliefîndu-se rolul activ 
in promovarea cooperării interna
ționale în domeniul științei și teh
nologiei, renumele și aprecierea de 
care se bucură din partea oameni
lor de știință din întreaga lume, 
în prefața lucrării se arată :

„Sub conducerea acad. Elena 
Ceaușescu, Comitetul Național pen
tru Știință și Tehnologie și Con
siliul Național al Științei și în- 
vățămîntului din România desfă
șoară o politică de lărgire și întă
rire a colaborării cu instituții 
științifice și tehnologice din 
multe state, fără deosebire de 
sistemul lor social, și în spe
cial din țările în curs de dez
voltare. împreună cu care 
nia acționează consecvent 
instaurarea unei noi ordini 
mice internaționale.

Fondator și președinte al 
tetului Național Român „Oamenii 
de știință și pacea", academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu se 
bucură de o largă recunoaștere in
ternațională ca savant eminent, ne 
deplin angajat in promovarea uni
tății în diversitate a comunității 
științifice mondiale în jurul idea
lului — Pace pentru progres și 
dezvoltare, pentru securitate re
ciprocă și cooperare".

în finalul prefeței se arată : 
„Apropiat poporului român în 
virtutea istoriei și geografiei, citi
torul turc al acestei lucrări va găsi.

concordanță cu Planul na
de dezvoltare economică și 
a României".
subliniate, de asemenea,

Româ- 
pentru 
econo-

Corni-
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este o 
înalt 

, a științei și tehnicii din 
La inițiativa și sub di- 

îndrumare, industria ro
mânească a soluționat, 
pe bază de tehnologii 
proprii, complexele pro
bleme ale producerii pe 
scară industrială a nu
meroase și importante 
varietăți de polimeri și 
elastomeri. între care 
cauciucul poliizoprenic. 
Monografia „Polimeri
zarea stereospecifică a 
izoprenului" oferă spe
cialiștilor o lucrare deo
sebit de valoroasă refe
ritoare la principiile și 
tehnologiile pentru pro
ducerea la scară indus
trială a cauciucului izo- 
prenic cu însușiri ste- 
reospecifice.

Cercetător științific cu 
merite deosebite in pro
gresele înregistrate de 
chimia și industria chi
mică românească, pre
ședinte al Comitetului 
Național pentru Știință 
și Tehnologie, prim vi- 
ceprim-ministru al gu
vernului și deputat in 
Marea Adunare Națio
nală. acad. Elena 
Ceaușescu îndeplinește 
un rol de cea mai mare 
importantă în viața ști
ințifică și politică din 
România.

Ilustrul savant român 
este atașat cauzei coo
perării internaționale in 
domeniul științei, învâ- 
țămintului și culturii. 
Sub îndrumarea sa. 
Consiliul Național al 
Științei șl învățămin- 
tului promovează o po
litică de colaborare ac- 

instituții sirpilare din altetivă cu 
state.

în semn de înaltă recunoaștere a 
meritelor sale științifice, academi
cianul doctor inginer Elena 
Ceaușescu a fost distins de nu
meroase academii, universități și 
societăți științifice din Europa. 
America de Nord. America Latină, 
Asia și Africa cu titlul de membru 
activ, membru de onoare și Doctor 
Honoris Causa. Publicarea în Tur
cia a acestei lucrări științifice con
stituie o contribuție nu numai la 
cunoașterea rezultatelor științifice 
și aplicative obținute în chimia po
limerilor, dar și la dezvoltarea 
colaborării științifice dintre Româ
nia și Turcia. Cu convingerea că 
această idee va apropia și mai 
mult oamenii de știință turci și ro
mâni, ddresez academicianului 
doctor inginer Elena Ceaușescu 
cele mai calde felicitări, împreună 
cu expresia sentimentelor noastre 
de profundă stimă și prețuire".

Prof. dr. inginer chimist Tarik 
Șomer ' de la Universitatea teh
nică a Orientului Mijlociu din 
Ankara, apreciind, în cuvintul său, 
că publicarea în limba turcă a lu
crării academicianului doctor ingi
ner Elena Ceaușescu reprezintă un 
eveniment de mare însemnătate 
pentru viața științifică din Turcia, 
a subliniat că această lucrare va 
contribui, prin potențialul ei știin
țific și de mare valoare practică, 
la dezvoltarea industriei polimeri
lor în Turcia.

Prof. dr. Guler Șomer, șef 
al Departamentului de chimie al 
Facultății de științe tehnice de la 
Universitatea Gâzi din Ankara, a 
menționat în cuvîntul său că lu
crarea academicianului doctor in
giner Elena Ceaușescu răspunde 
unei necesități de mult resimțite 
în domeniul cercetării și aplicării 
practice a polimerilor.

Eveniment primit cu viu interes 
de lumea științifică și publicul larg 
din Turcia, noua apariție editorială 
și festivitatea sa de consacrare au 
dat expresie stimei.și prețuirii pe 
care intelectualitatea acestei țări, 
poporul turc le nutresc față de 
România — țară apropiată Turciei 
prin vecinătate geografică și înde
lungată coexistență istorică, prin 
intensa mobilizare a întregii nați
uni în vederea asigurării progre
sului ei material și spiritual.

Sînt sentimente care își găsesc, în 
aceste zile, prilej de manifestare 
plenară, cu ocazia vizitei de stat 
pe care președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, o efectuează, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în Republica Turcia.

Mijloacele de informare în 
masă din Turcia au inserat 
în zilele premergătoare vizi
tei de stat a președintelui Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, la An
kara, ample materiale în care sînt 
scoase in evidență personalitatea 
proeminentă a șefului statului ro
mân, principiile și obiectivele po
liticii interne și externe a țării 
noastre, succesele obținute de po
porul român în ultima perioadă, în 
special după Congresul al IX-lea al 
P.C.R., în dezvoltarea economico- 
socială.

Intr-un articol din ziarul „MIL
LIYET", intitulat „Relațiile turco- 
române" prof. dr. Nazif Kuyucuklu 
subliniază că „Vizita președintelui 
Nicolae Ceaușescu in Turcia va o- 
ferl posibilități pentru extinderea 
colaborării și a relațiilor politico- 
economice bilaterale și pentru tre
cerea in revistă a problemelor re
gionale".

Președintele Nicolae Ceaușescu
• — se arată în articol — este unul 

dintre conducătorii de stat din 
Balcani care, încă de cînd a fost 
ales in fruntea partidului și sta
tului, a elaborat principiile funda
mentale ale politicii interne și ex
terne ale României, personalitatea 
sa fiind azi larg apreciată și re
cunoscută pe toate meridianele 
globului.

Președintele Nicolae Ceaușescu, 
promotor activ al principiilor res
pectării independentei naționale, a 
subliniat cu consecvență necesita
tea înlăturării exploatării de orice 
fel. A avertizat — între primii con
ducători de stat — în legătură cu 
escaladarea fără precedent a cursei 
înarmărilor și a atras atenția asu
pra pericolelor uriașe pe care a- 
ceasta le ridică în fața omenirii, 
subliniind necesitatea garantării 
securității statelor din Europa și 
din întreaga lume prin reducerea 
înarmărilor, în primul rind a celor 
nucleare.

în România — se arată în con
tinuare în articol — au avut loc 
ample acțiuni pentru pace și s-au 
desfășurat reuniuni internaționale 
menite să atragă atenția opiniei 
publice asupra pericolelor Înarmă
rilor.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
propune reducerea, într-o primă 
fază, cu 10 la sută a armamen
telor pactului N.A.T.O. și Tratatu
lui de lâ Varșovia și apoi elimi
narea lor totală și subliniază pe
ricolele noi pe care le presupune 
transferarea competiției militare 
în spațiul extraatmosferic. De a-

semenea, conducătorul statului ro
mân se pronunță împotriva folo- 
nirii forței și a amenințării cu for
ța în relațiile internaționale, pen
tru soluționarea tuturor diferende
lor dintre state numai pe calea tra
tativelor.

în continuare este relevată con
secvența politicii externe româ
nești privind soluționarea situației 
din Orientul Mijlociu.

Referindu-se la relațiile româ- 
no-turce, autorul articolului pre
zintă date privind domeniile cola
borării reciproce și citează proiecte 
concrete, cum ar fi continuarea co
operării în domeniul cercetărilor 
geologice, realizarea liniei de fe
ribot RO-RO etc.

Trebuie evidențiat — scrie au
torul articolului — că intre cele 
două țări a fost constituită o co-

Revista presei turce

misie economică mixtă, care, In se
siuni anuale, analizează stadiul co
operării economice româno-turce și 
stabilește noi obiective de coope
rare in perspectivă.

Intre cele două țări există vas
te posibilități de realizare a pro
iectelor stabilite. Recent, rod al co
operării româno-turce, a fost dată 
în folosință rafinăria Anatolia 
Centrală. De asemenea, au fost 
realizate proiecte de cooperare in 
domeniile energetic și al transpor
turilor, se arată în încheierea 
articolului.

Sub titlul „Președintele 
Ceaușescu sosește în Turcia" — 
ziarul „GUNEȘ" subliniază că în 
timpul vizitei vor fi discutate pro
bleme referitoare la stadiul rela
țiilor bilaterale, conflictul din zona 
Golfului, precum și alte aspecte ale 
situației internaționale actuale. De 
asemenea, vor fi analizate posibili
tățile de dezvoltare în perspectivă 
a cooperării dintre Turcia și 
România.

Ziarul își informează pe larg ci
titorii despre momentele prevăzute 
în programul oficial al vizitei dis
tinșilor soli ai poporului român.

într-un alt articol, apărut în co
tidianul „MILLÎ GAZETE", este de 
asemenea prezentat programul 
președintelui Republicii Socia
liste România, aflat în vizită de 
stat in Turcia, ca invitat al pre
ședintelui Kenan Evren. înaltul 
oaspete român, însoțit de doamna 
Elena Ceaușescu, va discuta cu ofi
cialitățile turce aspecte referitoare

la relațiile bilaterale, la probleme 
regionale, la întîlnirea balcanică la 
nivel înalt, precum și la alte pro
bleme internaționale importante — 
arată ziarul.

Cotidianul „TURKIYE" a publi
cat un grupaj de articole despre 
țara noastră. într-un reportaj din 
București, ziarul scrie despre unul 
dintre obiectivele de seamă con
struite în capitala României — me
troul. Ideea construirii unui metrou 
a apărut cu multi ani înainte. însă 
situația economică a României din 
acea perioadă nu a permis execu
tarea acestei grandioase lucrări, 
rămînînd mult timp în stadiul de 
proiect. în cele din urmă, lucrările 
au fost începute, iar la data de 19 
decembrie 1979, primul tronson al 
metroului bucureștean a fost dat 
în folosință.

în alte reportaje sînt prezentate 
date despre dezvoltarea capitalei 
României, despre construcțiile de 
locuințe și de edificii social-cultu- 
rale. Sînt, totodată, prezentate date 
despre Canalul Dunăre—Marea 
Neagră. „Trăsătura principală a 
acestei căi navigabile este aceea că 
este una din cele mai importante 
artere care unește fluviul Dunărea 
cu portul Constanța. Lungimea 
acesteia este de 64 km, adîncimea 
de 7 m. Proiectul canalului a fost 
realizat în anul 1973. în anul 1975 
a fost deschis șantierul iar în 
1984 canalul a fost dat în folosin
ță", se arată în reportajul con
sacrat Canalului Dunăre—Marea 
Neagră.

Acordînd o importanță deosebită 
turismului — se arată într-un alt 
reportaj — România a construit 
mari complexe pe litoralul Mă
rii Negre, unul dintre cele mal 
impunătoare dintre acestea fiind 
stațiunea Mamaia.

Sub titlul „Expoziția de artă 
contemporană românească", co
tidianul „ZAMAN" a prezentat 
manifestarea culturală organizată 
la Ankara, la muzeul de stat 
„Keykel" în ajunul vizitei. Sînt 
menționate cuvintele rostite cu 
acest prilej de Mehmet Ozel, di
rector general al Direcției arte 
frumoase din cadrul Ministerului 
Culturii și Turismului, care a afir
mat că în cadrul relațiilor prie
tenești dintre cele două țări o dez
voltare puternică au înregistrat re
lațiile culturale. Astfel de acțiuni, 
conchide ziarul, constituie un pas 
pozitiv în dezvoltarea relațiilor 
dintre România și Turcia, o con
tribuție de seamă la mai buna 
cunoaștere dintre cele două po
poare.

I TRANSMIT: I
I PREMIERUL SPANIOL, Felipe ’
1 Gonzalez, a apreciat, într-un articol

I apărut în presa din Andaluzia, că I 
numai forțele de stînga pot oferi | 
un adevărat viitor Europei. El 
relevă, totodată, necesitatea reali- ■

I zării în Europa a unui climat de 
destindere, prin renunțarea defini- ' 
tivă la cursa înarmărilor și la at-

Imosfera de război rece care a domi- I 
nat raporturile internaționale în j 
primii ani ai decadei ’80. Premierul 
spaniol s-a pronunțat pentru o i

I Europă unită în diversitatea ei, I 
| pentru dezvoltarea relațiilor de ' 

cooperare intereuropene și afir-

I marea plenară a economiilor na- | 
ționale din regiune.

MEMORANDUM. Miniștrii in- I
I dustriei din țările membre ale Or- 
I ganizației Unității Africane

(O.U.A.), reuniți la Addis Abeba, ■ 
Iau adoptat un document conținînd I 

poziția comună a Africii la viitoa- I 
rea Conferință a O.N.U.D.I. (Orga- 

Inizația Națiunilor Unite pentru I
Dezvoltare Industrială), care se va j 
desfășura la Bangkok în luna no
iembrie. Documentul, intitulat < 

I „Memorandumul Africii pentru a I
doua sesiune a conferinței generale I 
a O.N.U.D.I.", conține punctele de 

I vedere ale statelor africane față de
o serie de probleme privind dez- 1 
voltarea, cum ar fi restructurarea | 

I industriilor africane, dezvoltarea
resurselor umane și finanțarea pro- i 
iectelor de dezvoltare.

ILA BRASILIA a avut loc ple
nara C.C. al P.C. Brazilian consa- I 
erată analizării unor probleme ale | 

I situației interne din țară. Plenara
a adoptat o rezoluție în care se « 
subliniază necesitatea intensificării I 
eforturilor pentru elaborarea unei ' 

Inoi constituții și contracararea în
cercărilor reacțiunii de a impie- I 
dica acest proces. P.C. Brazilian | 

I subliniază totodată necesitatea uni
rii tuturor forțelor politice și so- I 
ciale interesate pentru sprijinirea | 
guvernului președintelui Sarney, ca ' 

I element de bază al procesului de- .
mocratic din Brazilia, relatează a- I 
genția T.A.S.S.

In favoarea 
aplicării Acordului 

de pace 
în America Centrală

MANAGUA 19 (Agerpres). — In
tr-un interviu acordat ziarului cu
banez „Granma", ministrul adjunct 
de interne nicaraguan, Luis Carrion, 
s-a pronunțat pentru îndeplinirea de 
către toate țările semnatare ale Acor
dului de pace în America Centrală, 
adoptat, la 7 august, la Ciudad de 
Guatemala, a prevederilor acestuia. 
El a amintit de necesitatea — stipu
lată, de altfel, în acord — de a se 
aplica simultan prevederile mențio
nate și de faptul că aceasta consti
tuie un pas esențial pe calea rea
lizării unul climat real și durabil de 
pace, securitate și cooperare în 
America Centrală. Oficialitatea nica- 
raguană a precizat că în țara sa au 
fost adoptate, între altele, legi pen
tru amnistia generală, repatrierea 
refugiaților, inițierea dialogului de 
reconciliere națională, impunîndu-se 
ca și celelalte state centroamericane 
să manifeste voința politică de în
făptuire concretă a prevederilor 
acordului de pace în regiune.

SAN SALVADOR 19 (Agerpres). — 
Arhiepiscopul San Salvadorului, Ar
turo Rivera y Damas, care îndepli
nește funcția de mediator în dialogul 
dintre guvernul președintelui Jose 
Napoleon Duarte și forțele democra
tice insurgente în vederea soluționă
rii pașnice a crizei interne, a anun
țat că în cursul acestei săptămîni va 
avea loc, în afara țării, prima reu
niune de lucru între cele două părți 
în vederea ajungerii la o înțelegere 
privind încetarea focului.

ORIENTUL MIJLOCIU
CAIRO 19 (Agerpres). — Pre

ședintele Egiptului, Hosni Mubarak, 
l-a primit, luni, pe secretarul de 
stat al S.U.A., George Shultz, aflat 
în vizită la Cairo. în cadrul întreve
derii, transmite agenția M.E.N., 
George Shultz l-a informat pe șeful 
statului egiptean cu- privire la con
tactele avute în cadrul vizitelor an
terioare din cadrul turneului său în 
regiune. Președintele Hosni Muba
rak a expus punctul de vedere e- 
giptean referitor la situația din 
zonă, estimînd ca indispensabilă 
pentru soluționarea acesteia convo
carea unei conferințe internaționale 
în problema Orientului Mijlociu. în 
lumina recentelor contacte cu regele 
Hussein al Iordaniei și cu alți con
ducători arabi.

BAGDAD 19 (Agerpres). — Pre
ședintele Irakului, Saddam Hussein, 
a reafirmat întreaga solidaritate și 
sprijinul țării sale față de cauza 
poporului palestinian, al cărui singur 
și legitim reprezentant este Organi
zația pentru Eliberarea Palestinei. 
Această poziție a fost exprimată în 
cursul întrevederii pe care șeful sta
tului irakian a avut-o cu Yasser 
Arafat, președintele Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei (O.E.P.), 
care s-a aflat în vizită la Bagdad. în 
cursul convorbirii au fost examinate 
aspecte legate de convocarea unei 
reuniuni arabe la nivel înalt, progra
mată pentru noiembrie în capitala 
Iordaniei.

Noi acte de represiune ale forțelor 
îsraeliene de ocupație au fost înre
gistrate în ultimele 24 de ore. Agen
ția Q.N.A. informează că militarii 
israelieni au declanșat o amplă cam
panie de percheziții în întreaga zonă 
a Ierusalimului, sub pretextul depis
tării „locuitorilor arabi deținători de 
arme albe".

(Agerpres)

Sesiunea Sovietului Suprem al U.R.S.S.
MOSCOVA 19 (Agerpres). — 

S. Morcovescu transmite : La Krem
lin au început, luni, lucrările sesiu
nii ' Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
Pe ordinea de zi a forumului legis
lativ suprem se află examinarea și 
aprobarea proiectului planului de > 
dezvoltare economică și socială și a 
proiectului bugetului de stat ale 
U.R.S.S. pe anul 1988. Raportul la ' 
primul punct al ordinii de zi a fost 
prezentat de Nikolai Talîzin,- pre
ședintele Comitetului de Stat al

Ședința comună a 
ale Adunării R

BELGRAD 19 (Agerpres). — La 
Belgrad s-a desfășurat luni ședința 
comună a celor două camere ale 
Adunării R.S.F. Iugoslavia — rela
tează agenția Taniug. în cadrul șe
dinței, Lazar Moisov, președintele 
Prezidiului R.S.F. Iugoslavia, a pre
zentat raportul cu privire la pro-

Planificării. Arătînd că în 1988 este 
necesar să se asigure ritmuri mal 
înalte de creștere a prădusului so
cial deoit în primii doi ani ai actua
lului cincinal, raportorul a relevat că, 
în raport cu anul curent, se preve
de ca venitul național să crească în 
1988 cu 4,3 la sută, producția indus
trială — cu 4.5 Ia sută, producția 
agricolă — cu 3,4 la sută, Iar produc
tivitatea muncii — cu 4,2 la sută.

Lucrările sesiunii continuă.

celor două camere 
.S.F. Iugoslavia

blemele actuale ale situației econo
mice și politice, din țară. Participan- 
ții au ascultat, de asemenea, expu
nerea președintelui Consiliului Exe
cutiv Federal, Branko Mikulici, pe 
marginea programului guvernamen
tal de măsuri și acțiuni vizînd 
stabilizarea economiei.

Conferința națională a Partidului Democratic 
ai Poporului din Afganistan

KABUL 19 (Agerpres). — în ca
drul lucrărilor Conferinței naționale 
a Partidului Democratic al Poporu
lui din Afganistan, care se desfă
șoară la Kabul, Najibullâh, secretar 
general al C.C. al partidului, a pre
zentat un raport asupra situației ac
tuale din țară și a măsurilor ce ur
mează a fi întreprinse în perioada 
imediat următoare. în ultimul cinci
nal, a spus vorbitorul, au fost obți
nute realizări importante. Revoluția 
din aprilie înregistrînd un curs as
cendent. Pe o parte însemnată a te
ritoriului afgan au avut loc pentru 
prima oară alegeri cu adevărat li
bere, au fost constituite organele 
puterii populare, se înfăptuiește po
litica de reconciliere națională.

Pentru consolidarea acestor reali
zări se va acționa în continuare pen
tru încheierea procesului de formare

a Blocului democratic, punerea Ia 
punct a mecanismului de colaborare 
cu diferite partide, crearea unui gu
vern de coaliție și a organelor locale 
de coaliție, respectarea fermă a în
cetării focului pînă la 15 ianuarie 
1988, sprijinirea revenirii grabnice a 
refugiaților în patrie, adoptarea 
Constituției, alegerea Consiliului Na
țional și a președintelui republicii.

De asemenea, a arătat raportorul, 
apare necesar ca și viața internă a 
partidului să fie pusă'în concordan
ță cu noile condiții ale reconcilierii 
naționale și, de aceea. Comitetul 
Central supune conferinței proiectul 
Statutului P.D.P.A. în noua sa for
mă de redactare. în încheiere, Naji- 
bullah a evocat necesitatea convocă
rii Congresului P.D.P.A. pentru a 
defini strategia de perspectivă a 
partidului.

Apel la încetarea conflictului 
dintre Iran și Irak

ALEGERE. Noboru Takeshita, I 
I secretar general al Partidului ' 

Liberal Democrat din Japonia, - 
I fost desemnat de conducerea par 
| tidului în calitate de președinte al ( 

acestei formațiuni politice, în locul I 
Ilui Yasuhiro Nakasone. Hotărîrea 

a .fost luată în urma consultărilor I 
avute în cadrul conducerii partidu- J 

Ilui și ea urmează să fie validată 
la 31 octombrie în cursul conven- r 
ției partidului. Takeshita urmează 
să ocupe, automat, și funcția de * 

Iprim-ministru al Japoniei.
DISCURS. Sarcina dezvoltării j 

naționale a Etiopiei reclamă efor- 
Itul unit și sprijinul tuturor cetă- j 

țenilqr, a declarat președintele j 
acestei țări, Mengistu Haile .Ma- 

Iriâm, într-un discurs rostit în lo- „ 
calitatea Sendafa. El a adăugat că I 
răspunsul populației la apelul pen- I 
tru dezvoltare națională va avea o 

I importanță decisivă pentru prospe- I 
ritatea țării. Președintele Mengistu 1 
Haile Mariam a subliniat că Parti- 1 

Idul Muncitoresc din Etiopia și gu- . 
vernul acestei țări acordă o aten- I 
ție specială programelor de învăță- j 

Imînt și pentru pregătirea de cadre 
calificate, pentru atingerea obiec- ■ 
tivelor naționale.

i SONDAJ DE OPINIE. După cum 
j relevă un recent sondaj de opinie I 
1 efectuat de Institutul Gallup, ma- | 
Ijoritatea americanilor se oronuntă 

pentru reducerea cheltuielilor mi- ■ 
litare ale S.U.A. Astfel, la întreba- ] 
rea „Ce trebuie făcut pentru lichi- • 

I darea deficitului bugetului fede
ral", care a atins 175 miliarde de I 
dolari, majoritatea celor chestionați | 

Iau fost de părere că se impune
reducerea cheltuielilor destinate | 
înarmărilor.

I MANEVRE. Forțele aeriene ku- 
weitiene au început, luni, manevre • 
militare cu muniție reală de luptă, I 

Isimulînd atacuri împotriva unor 
obiective navale. Exercițiile se des- I 
fășoară într-o zonă situată la șase | 

Imile marine de Insula Kubbar — 1 
au anunțat surse militare kuweitie- . 
ne, citate de agențiile Q.N.A. și | 
M.E.N.A. I

„GRUPUL CELOR OPT". Miniș- | 
tril relațiilor externe ai țărilor j 

I membre ale „Grupului celor opt" —
Argentina, Brazilia, Columbia, Me- ■ 
xic, Panama, Peru, Uruguay și I 
Venezuela — urmează să se reu- ' 

Inească vineri și sîmbătă in orașul i 
Uruguayan Punta del Este pentru i 

Ia pregăti documentele ce vor fi 
supuse dezbaterii întîlnirii la nivel i 
înalt a grupului, programată să | 
aibă loc luna viitoare în Mexic.

I Situația politică din America Lati- | 
nă, rolul regiunii în lume, precum î 

Iși aspecte ale dezvoltării culturale
în aceste state constituie principa- ■ 
Iele probleme supuse examinării.

SANAA 19 (Agerpres). — Pre
ședintele R.A. Yemen, AU Abdullah 
Saleh, a reafirmat apelul țării sale 
pentru încetarea războiului dintre 
Iran și Irak, prin punerea în apli
care a rezoluției 598 a Consiliului 
de Securitate al O.N.U. în interviuri 
acordate ziarelor „Al-Rai Al-Aam“ 
și „Al Seyasseh", șeful statului nord- 
yemenit a relevat importanța adop
tării unei pozjții comune arabe și 
islamice care să ducă la încetarea 
conflictului iraniano-irakian, infor
mează agenția F.A.N.A.

DAMASC 19 (Agerpres). — Pre
ședintele Siriei, Hafez Al-Assad, l-a 
primit luni pe primul ministru al

Iranului, Mir Hussein Moussavi, 
aflat in vizită Ia Damasc. în cadrul 
întrevederii au fost examinate rela
țiile bilaterale, situația din regiune 
și alte probleme de interes reciproc, 
informează agențiile T.A.S.S. și 
EFE. Premierul iranian a avut, de 
asemenea, convorbiri cu primul mi
nistru sirian, Râul Al-Kassem, și 
cu ministrul de externe, Farouk 
Al-Sharaa. Părțile au evidențiat ne
cesitatea evitării escaladării acțiu
nilor militare în zona Golfului și 
importanța instaurării unor relații 
de bună vecinătate și înțelegere 
reciprocă în regiune, informează 
agenția T.A.S.S.

Un nou incident
WASHINGTON 19 (Agerpres). — 

Aviația militară americană a atacat 
luni două platforme petroliere ira
niene din zona Golfului. Un purtător 
de cuvînt al Pentagonului a confir
mat atacul de aviație, informează 
agenția T.A.S.S. Pe de altă parte, 
companiile de televiziune americane 
A.B.C. șl C.B.S. relatează că cinci 
nave militare ale S.U.A. s-au apro
piat de platformele petroliere ira
niene din Golf, deschizînd focul 
asupra acestora.

în zona Golfului
Ministrul american al apărării. 

Caspar Weinberger, a declarat că 
forțele militare navale ale S.U.A. 
au distrus o platformă petrolieră 
iraniană.

TEHERAN 19 (Agerpres). — A- 
genția iraniană IRNA, citată de 
T.A.S.S., informează că forțele mi
litare navale ale S.U.A. au atacat 
două platforme petroliere iraniene 
din regiunea sudică a Golfului. Ata
cul a fost lansat In cea de-a doua 
parte a zilei de luni.

CRIZA DE GUVERN. Regele . 
I Baudouin al Belgiei a acceptat de

misia primului ministru Wilfri,:?

I Martens’, prezentată săptămîna ■ 
trecută, și l-a însărcinat cu soluție- I 
narea problemelor curente ale țării.

I Șeful statului belgian i-a încre- i 
dințat tot lui Wilfried Martens mi- I 
siunea de a forma un nou guvern

Iavînd ca sarcină „să susțină în fața i 
parlamentului un proiect de decla- | 
rație privind revizuirea Constitu-

Iției, precum și aprobarea legilor i 
urgente necesare bunei funcționări j 
a instituțiilor statului". Wilfried

I Martens a acceptat această misiu- | 
ne. relevă un comunicat oficial dat I 
publicității la Bruxelles.

| STUDIU. Potrivit unul studiu | 
realizat de o societate de binefa- *

Icere din Miinster, în prezent ■ 
aproximativ 25 milioane de cetă- I 
țeni vest-germani sînt nevoiți să

I apeleze la ajutoare sociale intrucît ■ 
veniturile lor se află sub limita I 
minimului necesar traiului. La baza '

I acestui fenomen, arată autorii stu- . 
diului, se află în primul rind ] 
șomajul, care afectează peste 2 mi- 1

i lioane de oameni.
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