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în spiritul dorinței comune de a întări colaborarea prietenească româno-turcă,

în interesul ambelor popoare, al cauzei generale a înțelegerii și păcii, ieri a continuat

VIZITA DE STAI A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUSESCU, 
ÎMPREUNA CD TOVARĂȘA ELENA CEAUSESCU, IN TURCIA 

încheierea convorbirilor oficiale
Marți, 20 octombrie, la Palatul 

Prezidențial din Ankara s-au în
cheiat convorbirile oficiale dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășa Elena Ceaușescu și 
Kenan Evren, președintele Republi
cii Turcia.

, La convorbiri au participat :
Din partea română — Gheorghe 

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

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

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Kenan Evren și-au 
exprimat satisfacția față de rezulta
tele vizitei, ale schimburilor de pă
reri pe care le-au avut in aceste 
zile, subliniind că Înțelegerile con
venite vor conferi noi dimensiuni 
conlucrării dintre cele două țări pe 
plan politic, economic, tehnico-știin- 
țific, al invățămîntului și cultu
rii și în alte domenii de acti
vitate, în folosul și spre binele 
ambelor popoare, al cauzei păcii, în
țelegerii și cooperării internaționale.

Președintele Kenan Evren a mul
țumit pentru vizita efectuată de 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovârășa Elena Ceaușescu și a adre
sat înalților oaspeți urări de sănă
tate și succes în activitatea 
prodigioasă pe care o desfășoară, iar 
poporului român prieten — de noi 
realizări, progres și prosperitate.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit, pentru ospitalitatea cu 
care a fost întimpinat pretutindeni 
șl a adresat șefului statului turc 
urări de succes deplin în activitate, 
de bunăstare și pace poporului turc 
prieten.

Cei doi șefi de stat au convenit să 
continue dialogul la nivel înalt, care 
ș-a dovedit încă o dată a fi un fac
tor determinant în întărirea bunelor 
raporturi de prietenie și colaborare 
româno-turce.

Pornind de la rezultatele bune ale 
lntîlnirilor la nivel înalt bilaterale, 
de la importanța lor deosebită, 
președintele Nicolae Ceaușescu a 
subliniat necesitatea extinderii aces
tui dialog în întreaga Peninsulă 
Balcanică, pentru Întărirea con
lucrării, încrederii, securității și pă
cii în regiune.

In legătură cu rezultatele vizitei a 
fost adoptat un Comunicat comun, 
care se va da publicității.

Convorbirile au decurs lntr-o at
mosferă de prietenie, de stimă șl 
înțelegere reciprocă.

Calde manifestări la rafinăria „Anatolia centrală"
Marți, In cea de-a doua zi 

a vizitei de stat in Republica 
Turcia, președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu pre
ședintele Kenan Evren, a fost oaspe
tele muncitorilor și specialiștilor 
rafinăriei „Anatolia centrală'*  — 
obiectiv de o deosebită importanță 
pentru economia turcă, construit în 
colaborare cu țara noastră.

La vizită au participat Gheorghe 
Oprea, prim viceprim-ministru al 
guvernului român, precum și mem
bri ai cabinetului turc.

Inalții oaspeți au fost lntimpinați 
cu multă căldură Ia sosirea în noua 
localitate construită pentru lucrătorii 
rafinăriei și familiile lor. Dind ex
presie sentimentelor acestora, condu
cerile Societății naționale petroliere 
„Tupras" și rafinăriei au urat un 
cordial bun venit președintelui 
Nicolae Ceaușescu și președintelui 
Kenan Evren.

Vizita dumneavoastră — au subli
niat gazdele, adresîndu-se șefului 
statului român — constituie o mare 
onoare pentru noi toți cei ce lucrăm 

aici, la această rafinărie care re
prezintă o mărturie semnificativă a 
colaborării turco-române.

Prezentind principalele caracteris
tici ale acestui important obiectiv 
industrial — construit la circa 90 de 
kilometri de capitala turcă — a că
rui capacitate de prelucrare de circa 
5 milioane tone de țiței pe an asi
gură necesarul guvernoratului Anka
ra și al altor 14 regiuni, specialiștii 
au relevat calitățile utilajelor româ
nești, avind cuvinte de caldă apre
ciere la adresa colaborării cu Româ
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nia. Institutele și întreprinderile ro
mânești de specialitate au asigurat 
atît proiectul și livrarea a circa 65 
de mii tone de echipamente, cit și 
supervizarea lucrărilor de construc- 
ții-montaj și punerea în funcțiune a 
rafinăriei, care se află în prezent 
în activitate, dind deplină satisfacție.

Răspunzînd invitației gazdelor, 
președintele. Nicolae Ceaușescu și 
președintele Kenan Evren, aplaudați 
cu simpatie de muncitorii și specia
liștii rafinăriei, au vizitat princi
palele săli de comandă automatizată, 
înalților oaspeți le-au fost prezen
tate, totodată, unele din principalele 
instalații, specialiștii subliniind cu 
această ocazie că dotarea tehnică de 
care dispune rafinăria asigură o va
lorificare superioară a materiei pri
me și obținerea unor produse de 
înaltă calitate.

In timpul vizitei, președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Kenan Evren au relevat importanța 
și profunda semnificație a acestei 
realizări de mare complexitate teh
nică, ce pune pregnant in evidență 
buna colaborare dintre cele . două 
țări, capacitatea creatoare a munci
torilor, tehnicienilor și specialiștilor 
români și turci.

In acest context, șeful statului 
turc a subliniat că rafinăria repre
zintă o remarcabilă realizare a coo
perării dintre cele două țări. împăr
tășind această apreciere, președin
tele Nicolae Ceaușescu și-a expri
mat, totodată, convingerea că rapor
turile de colaborare româno-turce 
se vor dezvolta tot mai mult in in
teresul progresului economic al am
belor țări, al propășirii celor două 
popoare.

La încheierea vizitei, președintele 
Nicolae Ceaușescu a semnat în car
tea de onoare a rafinăriei.

„Mi-a făcut plăcere să vizitez ra
finăria -Anatolia centrală» mărturie 
elocventă a colaborării rodnice din-
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In strînsâ legătură cu viata, 
cu obiectivele dezvoltării

O nouă perioadă de studiu în în- 
vățămîntul politico-ideologic a în
ceput o dată cu intrarea în ultimul 
pătrar al celui de-al doilea an din 
actualul cincinal.

Urmărind in continuare aplicarea 
măsurilor privind îmbunătățirea 
conținutului și creșterea eficienței 
întregului sistem al învățămintului 
politico-ideologic în conformitate cu 
sarcinile stabilite prin Hotărîrea 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. din octombrie 1986, actua
lul an de studiu va fi Organizat și se 
va desfășura în același sistem uni
tar, punînd un accent deosebit pe 
perfecționarea pregătirii politico- 
ideologice a cadrelor, a activului de 
partid și de stat, pe însușirea temei
nică de către comuniști și ceilalți 
oameni ai muncii a hotăririlor Con
gresului al XIII-lea, a documentelor 
Conferinței Naționale a partidului, 
a celorlalte documente de partid, 
pe cunoașterea și aplicarea în viață 
a legilor țării.

„întreaga activitate politico-educa- 
tivă, culturală — sublinia tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU la Congre
sul al III-lea al educației politice și 
culturii socialiste — trebuie să aibă 
drept scop for
marea unui om 
cu înalte cali
tăți moral-poli- 
tice, încrezător 
în forțele po
porului, ale so
cietății, hotărît 
de a-și aduce
întreaga contri
buție Ia înfăp
tuirea Prbgra- 
mului partidului, 
la dezvoltarea generală a patriei, de 
a fi întotdeauna la datorie și de a 
acționa ca adevărat revoluționar in 
toate împrejurările**.

In lumina exigențelor formulate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, învăță- 
mintul politico-ideologic este chemat 
să îndeplinească un rol și mai activ 
în ridicarea nivelului de pregătire a 
comuniștilor, al tuturor oamenilor 
muncii, în însușirea temeinică și a- 
plicarea în viață a politicii interne 
și externe a partidului și statului 
nostru, pentru creșterea spiritului 
revoluționar de luptă, pentru spori
rea exigenței, a combativității și 
responsabilității cadrelor de partid 
și de stat, a fiecărui om al muncii 
la locul de producție și în societate.

La fel cum pe plan material nu se 
poate imagina ca o întreprindere să 
producă fără a se interesa de rezul
tatele producției, de beneficiul obți
nut, tot așa nu este de conceput ca 
Învățămintul politico-ideologic să 
fie privit ca un scop în sine, trecîn- 
du-se cu vederea eficiența sa, in
fluența asupra modului de a gîndi și 
de a acționa al oamenilor în pro
ducție, în întreaga viață socială. Ex
plicarea politicii partidului este, de
sigur, una din sarcinile învățămîn- 
tului politico-ideologic de partid — 
sarcină foarte importantă și care 
trebuie realizată în mod temeinic, 
dar, așa cum a subliniat adeseori 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, nu e 
sîificient doar a explica politica 
partidului ; ceea ce i se cere învăță- 
mîntului politico-ideologic este, pe 
lingă demonstrarea justeței politicii 
partidului, să-i ajute totodată pe 
comuniști, pe toți oamenii muncii să 
acționeze pentru a îndeplini în cele 
mai bune condiții sarcinile de pro
ducție ce le revin, să-i mobilizeze și 
să-i determine a-și consacra toate 
forțele înfăptuirii politicii partidu
lui, cauzei victoriei socialismului și 
comunismului .în România.

Importanța deosebită pe care o 
acordă conducerea partidului învăță- 
mîntului politico-ideologic, în spe
cial, și activității politico-educative, 
în general, decurge din rolul major 
pe care îl are conștiința politică a 
oamenilor muncii în desfășurarea cu 
succes a operei de construcție socia
listă, în înfăptuirea obiectivelor ac
tualului cincinal. In condițiile în care 
am făurit o puternică bază tehnico-

UN NOU AN DE STUDIU 
1N ÎNVĂȚĂMINTUL 

POLITICO-IDEOLOGIC

Din cronica întrecerii 
socialiste

ARAD : Rezultate 
ale modernizării 

producției
Prin eforturile depuse în vede

rea modernizării producției, colec
tivul de oameni ai muncii.de la în
treprinderea de vagoane din Arad 
întimpină Conferința Națională a 
partidului cu importante realizări. 
In acest an, aici au fost introduse 
in fluxurile de fabricație 45 de 
tehnologii noi și modernizate, iar 
18 din produsele ce se realizează 
în prezent sint noi. O realizare 
de seamă o constituie boghiul cu 
o sarcină utilă pe osie de 35,7 
tone. Procesele de modernizare a 
producției se regăsesc și in creș
terea productivității muncii cu 14,3 
la sută față de aceeași perioadă a 
anului trecut, creștere materiali
zată, printre altele, în realizarea 
a 64 vagoane călători șl a 407 va
goane marfă mai mult decît în 
primele trei trimestre din anul 
trecut. La aceste importante suc
cese se adaugă obținerea unei eco
nomii de metal de 1247 tone. 
(Tristan Mihuța).

SEBEȘ : Consumuri 
materiale reduse

In perioada care a trecut din 
acest an, întreprinderea „Căprioa
ra" din orașul Sebeș a realizat 
ritmic, lună de lună, la toate sor
timentele, producția fizică planifi
cată. „Aceasta — ne-a spus ingi
nerul Alexandru Varganici, direc
torul întreprinderii — a fost reali
zată în condițiile unei preocupări 
susținute pentru reducerea consu
murilor materiale. Am luat măsuri 
pentru întărirea răspunderii în 
sectorul de recepționare a materii
lor prime, prin montarea unei a 
doua rampe de control, s-au sta
bilit modalități concrete de diri
jare în fluxul tehnologic a mate
rialelor în funcție de modelele a- 
flate in lucru. De asemenea, pro
gramul de creație se derulează ți- 
nind seama de calitatea materiilor 
prime. Astfel, de la începutul a- 
nului și pină în prezent, s-au e- 
conomisit 2 600 mp înlocuitori și 
950 mp piele. Au fost introduse în 
fabricație 255 de noi modele, cu 

materială, perfecționarea pregătirii 
profesionale și politice, răspunderea 
și dăruirea cu care comuniștii, toți 
oamenii muncii acționează la fiecare 
loc de muncă reprezintă o condiție 
de cea mai mare însemnătate pen
tru utilizarea integrală a mijloacelor 
de producție de care dispunem, pen
tru accelerarea progresului econo- 
mico-social al țării. In plus, se do
vedește absolut necesară depășirea 
acelei rămîneri în urmă pe care o 
înregistrează procesul de formare a 
conștiinței noi, socialiste, în raport 
cu baza, tehnico-materială modernă 
de care dispune societatea noastră. 
Iată de ce principala cerință pe care 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, a ridi
cat-o în fața învățămintului politico- 
ideologic este creșterea capacității 
sale formative, sporirea contribuției 
Ia educarea în spirit revoluționar a 
cursanților, Ia formarea lor ca devo
tați constructori ai socialismului. 

In anul de studiu 1987—1988, învă- 
țămîntul politico-ideologic și per
fecționarea pregătirii politico-ideolo- 
gice a cadrelor, a activului de 
partid și de stat se vor desfășura 

în conformitate 
cu orientările și 
sarcinile formu
late în cuvîn- 
tarea tovarășului 
Nicoțae Ceaușescu 
la Congresul al 
III-lea al educa
ției politice și 
culturii socialis
te, în Raportul 
ce va fi prezen
tat Conferinței 

Naționale a partidului, în vederea 
cunoașterii profunde și implică
rii mai active a cursanților la 
rezolvarea operativă și în condi
ții de calitate superioară a pro
blemelor economice actuale și de 
perspectivă ale economiei naționale, 
realizarea în practică a cerințelor 
noii revoluții tehnico-științifice și a 
noii revoluții agrare, înfăptuirea in
tegrală a programelor speciale adop
tate pentru fiecare domeniu de ac
tivitate privind modernizarea și or
ganizarea producției și a muncii, ri
dicarea nivMului tehnic și calitativ 
al produselor, îndeplinirea exempla
ră a sarcinilor de export, reducerea 
consumurilor și încadrarea în nor
mele de consum stabilite, creșterea 
eficienței economice și perfecționarea 
continuă a întregii activități econo- 
mico-sociale.

In întregul sistem al învățămîntu- 
lui politico-ideologic se va asigura 
studierea în continuate a operei to
varășului Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, a expe
rienței partidului nostru în abordarea 
originală a problemelor dezvoltării 
societății românești în contextul 
complex al evoluției lumii contem
porane, a noilor fenomene care se 
manifestă pe plan intern și interna
țional, legarea directă, nemijlocită a 
tezelor teoretice de activitatea prac
tică de conducere a economiei, a 
celorlalte domenii ale vieții sociale.

In lumina noilor măsuri inițiate 
de conducerea partidului, eficiența 
învățămintului politico-ideologic tre
buie să se reflecte, totodată, in reali
zarea unei susținute educări patrio
tice, revoluționare a comuniștilor șl 
celorlalți oameni ai muncii, în spjri- 
tul dragostei nețărmurite față de 
partid și de popor, față de realizările 
istorice, epocale, obținute după Con
gresul al IX-lea al partidului, față 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu. con
ducătorul genial și clarvăzător, care, 
în fruntea Partidului Comunist 
Român, conduce destinele poporului 
român pe calea socialismului și co
munismului.

Deopotrivă, avînd în vedere sarci
nile stabilite de secretarul general al 
partidului în vederea sporirii efi
cienței activității ideologice, de pro
pagandă și educație. învățămintul 
politico-ideologic trebuie să aibă în 
obiectiv educarea materialist-științi- 
fică, ridicarea nivelului de conștiință 
revoluționară a tuturor oamenilor

(Continuare în pag. a IV-a)

43 mai multe decît au fost stabi
lite prin plan**.  (Ștefan Dinică).

VIDELE : Sonde noi 
în funcțiune

Concomitent cu eforturile între
prinse pentru intensificarea ritmu
lui de extracție a țițeiului, la 
Schela de producție petrolieră Vi
dele o atenție deosebită se acordă 
punerii în funcțiune a noi capa
cități care să asigure exploatarea 
la un potențial superior a zăcămin
telor de hidrocarburi din această 
parte a Cîmpiei Române. De la 
începutul anului și pină în pre
zent, aici au fost date în funcțiu
ne 54 sonde noi. De asemenea, la 
un număr de 76 sonde au fost 
efectuate lucrări de reparații capi
tale, prin a căror finalizare s-a 
obținut un spor de 150 tone țiței pe 
zi. In prezent, la alte 10 sonde, Ia 
care s-au terminat lucrările de fo
raj, s£ fac probe de producție. Ac- 
ționîndu-se pe baza unui program 
special de măsuri tehnico-organi- 
zatorice, se urmărește scurtarea 
termenelor de efectuare a probelor 
de producție cu cel puțin 2—3 zile 
la fiecare sondă. (Stan Ștefan).

CONSTANȚA : Produse 
și echipamente navale
Acționînd consecvent pentru re

ducerea importurilor de instalații 
și echipamente navale, colectivul 
întreprinderii mecano-navală Con
stanța a asimilat în producție și a 
realizat de la începutul anului și 
pînă în prezent 26 de produse noi, 
de mare complexitate tehnică, ai 
căror parametri se situează la ni
velul celor mai bune realizări în 
acest domeniu. Este vorba de pa
tru tipuri de pompe centrifugale, 
sisteme de amorsare pentru turbo- 
pompele navelor de 85 000 tdw și 
150 000 tdw, instalații pentru cură
țirea bordajelor navelor, aparate 
fixe pentru spălat tancuri petro
liere etc. In felul acesta, numai în 
perioada care a trecut din acest an, 
planul tehnic de produse noi a fost 
depășit cu o producție fizică în 
valoare de 16,3 milioane lei. Numai 
în acest an, producția a fost înnoi
tă în procent de 32,1 la sută. 
(George Mihăescu).
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TOATE LUCRĂRILE AGRICOLE AUTOMATIZAREA
ÎNCHEIATE GRABNIC!

mureș: Din lanuri, porumbul direct TULCEA
• •in magazii între cules

lichidate decalajele 
și transport

promotor al modernizării producției

Concomitent cu 
transportul sfeclei i 
tățile agricole din ' 
acționează energic 
vrarea porumbului 
Datorită măsurilor întreprinse 
organele județene de partid, la cules 
participă, alături de cooperatori, și 
alți locuitori ai satelor, mii si mii 
de oameni ai muncii din instituții 
și unități industriale, numeroși elevi 
și studenți. Ca urmare a acestei am
ple mobilizări de forte, viteza de 
lucru a crescut, pină în seara zilei 
de 19 octombrie, producția fiind adu
nată de pe 45 065 hectare — 85 la 
sută din suprafața cultivată.

Străbătînd o bună parte din zona 
agricolă din centrul și sudul jude
țului, am constatat că pretutindeni 
se acționează în ășa fel incit să se 
incheie culesul în cursul acestei săp- 
tămlni. O imagine edificatoare des
pre modul responsabil în care se ac
ționează in aceste zile la strîngerea 
roadelor toamnei în județul Mureș 
ne-au oferit-o și cooperatorii, meca
nizatorii și ceilalți locuitori ai sa
telor din consiliul agroindustrial Ier- 
nut. „Pînă acum porumbul a fost 
strîns de pe 1 856 hectare din 2 852 
hectare cultivate — ne spune Ștefan 
Lăszlo. președintele consiliului agro
industrial. Ne grăbim să încheiem 
culesul in timpul cel mal scurt, ca 
nici un bob să nu se piardă și să 
ne onorăm exemplar sarcinile la 
fondul de stat", In raidul 
prin cooperativele agricole 
Sălcud, Cuci și Iernut am consem
nat numeroase fapte de muncă. Pre
tutindeni, în urma combinelor, nu
meroși cooperatori și elevi adunau 
cu grijă știuleții rămași pe cîmp, în 
timp ce alții incărcau mijloacele de 
transport. Concomitent, la recolta
rea manuală lucrau. în unitățile din 
acest consiliu agroindustrial, peste 
1 000 de cooperatori. „Ne-am orga
nizat munca în așa fel incit tot ce 
recoltăm intr-o zi, în aceeași zi să 
ajungă la baza de recepție și între
prinderea de nutrețuri combinate

i recoltarea 
de zahăr, în uni- 
judctul Mures se 
la culesul și li
la fondul de stat, 

de
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nostru 
Cipău.

din localitate" — ne spune Valentin 
Catarig, inginerul-șef al consiliului 
agroindustrial. La cele spuse adău
găm și următoarele fapte : in ulti
mele 3 zile au fost recoltate manual, 
in medie, cite 157 hectare pe zi, iar 
la transport au fost folosite peste 
200 de atelaje, distanța de baza de 
recepție fiind, in medie, de numai 
6—8 kilometri. Acest lucru a permis, 
pe de o parte, ca întreaga produc
ție recoltată să ajungă în bazele de 
recepție, iar, pe de alta, ca mijloa
cele mecanice să fie destinate, in 
principal, transportului sfeclei de 
zahăr., Intre faptele de muncă con
semnate aici am retinut și un alt 
aspect : specialiștii din unitățile 
agricole și membrii .comisiilor de 
recoltare au organizat munca in flux 
continuu, astfel că, pe măsură ce 
porumbul era cules, s-a trecut ope
rativ la tocarea tulpinilor de po
rumb, lucrare la care acționau 6 
utilaje „E-280". Acest mod de lucru 
a făcut ca, la această dată, o bună 
parte din suprafețele recoltate cu 
porumb să poată fi eliberate in ve
derea executării arăturilor de 
toamnă.

Cu aceeași răspundere se acțio
nează — la culesul porumbului și li
vrarea la fondul de stat — și in uni
tățile agricole din consiliile agroin
dustriale Sărmașu, Tirgu Mureș, Re
ghin. unde realizările sint peste me
dia județului. Culesul trebuie să fie 
însă impulsionat în unitățile din 
consiliile agroindustriale Sighișoa
ra. Miercurea Nirajulul. Luduș, 
Band, Fărăgău, în care suprafețele 
rămase de recoltat sînt încă mari. 
Bunăoară. în consiliul agroindustrial 
Fărăgău', porumbul mai era de re
coltat, la data de 19 octombrie, de 
pe 2 100 hectare. Aceasta face nece
sar ca aici, ca peste tot în județ, să 
se acționeze stăruitor pentru mobi
lizarea la cules a tuturor locuitori
lor de la sate.

Gheorcjhe GIURGIU

iași: Sfecla de zahăr - livrată ritmic
Zilnic, la Fabrica de zahăr din 

Pașcani, județul Iași, se prelucrează 
rjSRMMa»- 

tone. „Aceasta este urmarea faptu
lui că unitățile cultivatoare de sfe
clă de zahăr, cu deosebire cele din 
consiliul agroindustrial Valea Seacă, 
ne-au aprovizionat cu materie pri
mă conform graficelor și unele mult 

. peste aceste grafice, chiar din pri
mele zile ale campaniei de recolta
re — ne spune ing. Nicolae Jechilă. 
directorul unității. Acum, transportul 
sfeclei de zahăr direct din cimp la 
fabrică este hotărîtor pentru a men
ține ritmuri înalte de lucru. Sintem 
ajutați mult de C.A.P. Vatra și 
C.A.P. Lunca, de pe raza orașului 
Pașcani care, pină la 15 octombrie 
cind s-a încheiat acțiunea planifica
tă prin grafice.-au adus direct in 
fabrică 3 700 tone din planul total de
4 866 tone, șl respectiv 3 500 tone din
5 033 tone total. Aceste unități, ca și 
celelalte din consiliul agroindustrial 
Valea Seacă ne aduc, în continuare, 
în același ritm, ultimele cantități de 
sfeclă ce le mai au pe cimp. Noi 
le introducem imediat în procesul 
de prelucrare, astfel incit din sfecla 
mereu proaspătă reușim să scoatem 
randamente în zahăr pînă la 13,4 la 
sută, față de 12,8 la sută prevăzut".

Este necesar ca și celelalte uni
tăți agricole cultivatoare de sfeclă 
de zahăr din județ să urgenteze 
transportul sfeclei de la fabrică și 
In bazele intermediare. Spunem a-

ceasta deoarece, fiind către sfîrșitul 
recoltării, cantitățile transportate in 

de rece]
de mici. ..........

urgentat transportul și pe calea fe
rată. O înțelegere mai marp in acest 
sens se așteaptă si din partea uni
tăților agricole situate pe raza ju
dețului Suceava, aferente fabricii, 
de la care nu s-au recepționat pină 
acum decît cantități mici de sfeclă.

Din evidentele Fabricii de zahăr 
din Pașcani privind preluarea sfe
clei de zahăr rezultă că în afară de 
unitățile cultivatoare din consiliile 
agroindustriale Valea Seacă. Mir- 
cești, Podu Iloaiei din cadrul căro
ra s-au adus pînă acum direct la 
fabrică și pe rampele C.F.R. peste 
65 la sută din cantitățile planificate, 
din celelalte unități nu s-au trans
portat decît cantități mici. Si aceas
ta întrucît nu ău fost folosite sufi
cient mijloacele de transport. Cele 
mai mari restante in ce privește li
vrarea sfeclei de zahăr se înregis
trează in unitățile din consiliile 
agroindustriale Răducăneni, Ciortești 
și Hlrlău. Se impune ca transportul 
sfeclei de zahăr să fie intensificat 
în toate unitățile cultivatoare folo- 
sindu-se mai judicios atit mijloacele 
auto, cit și atelajele, 
mai mult cu cit în multe 
există mari cantități de sfeclă care 
este recoltată și depozitată în gră
mezi pe cimp.

»■

în unitățile agricole din județul 
Tulcea mai este de recoltat porum
bul de pe aproape 10 000 hectare — 
19 la sută din suprafața cultivată. In 
unele zone ale județului, culesul a 
intrat in stadiu final, 10 cooperative 
agricole și întreprinderi agricole de 
stat din consiliile agroindustriale 
Somova, Isaccea și Greci încheind 
această lucrare pe Întreaga suprafa
ță cultivată. Ploile căzute în a doua 
parte a săptăminii trecute au stîn- 
jenit mult bunul mers al culesului. 
Comandamentul județean pentru a- 
gricultură a dispus să se organizeze 
întrajutorarea intra unitățile agrico
le și sprijinirea lor cu forță de mun
că din compartimentele neproducti
ve ale unităților industriale din mu
nicipiul Tulcea și orașele Babadag, 
Macin șl Isaccea. Ca urmare, conco
mitent cu participarea la cules a tu
turor forțelor satelor, zilnic se află 
la munca cîmpului aproape 20 000 
oameni. Pentru ca nimic din produc
ție să nu se piardă, in unitățile unda 
se lucrează mecanizat, la fiecare 
formație de combine au fost consti
tuite echipe de cooperatori si alți 
oameni ai muncii care recuperează 
știuleții căzuți.

Un raid întreprins prin mal multe 
unități din consiliile agroindustriale 
Casimcea și Greci ne-a relevat răs
punderea cu care se acționează in 
aceste zile la cules. La C.A.P. Bei- 
daud din consiliul agroindustrial Ca
simcea. duminică dimineața un nu
măr mare de cooperatori se afla în 
curtea cooperativei. „Practic nu 
vom putea lucra astăzi In această 
unitate decît, la transportul porum
bului din cîmp — ne spune Gheor- 
ghe Matei, președintele consiliului. 
Pâmintul este foarte umed, ploaia 
căzută ieri a totalizat peste 20 litri 
de apă pe metru pătrat. Cu cele 15 
atelaje existente in cooperativă vom 
transporta insă ultimele cantități de 
porumb aflate in cîmp. Celelalta 
forțe mecanice și umane vor lucra 
la recoltarea porumbului la coopera
tiva vecină din Dealu". în aproxi
mativ o jumătate de oră, cei peste 
200 de oameni aflați în curtea co-

operativei din Beidaud au fost 
transportați la lanurile de porumb 
ale cooperativei vecine, unde au lu
crat pînă

Aceeași 
toate cele 
siliu. Ca 
recoltarea porumbului a fost depășită 
cu aproape 50 hectare, iar cele 40 
de atelaje repartizate pe echipe de 
culegători au efectuat 4—5 drumuri 
la distantă de 7—8 km. transportind 
întreaga cantitate de porumb recol
tată in ziua respectivă.

Și in unitățile din consiliul agro
industrial Greci se lucrează intens 
la recoltarea porumbului. „Două 
unități din cele șapte încheie azi 
culesul porumbului — ne spunea 
Decu Dumitrașcu. președintele con
siliului. Forțele rămase disponibile 
aici vor fi trimise în ajutor acolo 
unde mai este de cules. Astfel, in 
următoarele două zile vom încheia 
recoltarea porumbului pe cele 350 
hectare care au mal rămas de cules".

O problemă deosebită pentru ma
joritatea unităților agricole tulcene 
o constituie transportul producției 
din cîmp. Doar 39 la sută din can
titățile de porumb recoltate au fost 
transportate in bazele de recepție. 
In cîmp se află depozitate in gră
mezi mari aproape 200 000 
porumb. Principala cauză 
decalaje o constituie slaba 
re a muncii la încărcat și 
indisciplina de care dau dovadă con
ducătorii auto. în unitățile unde 
transportul a fost organizat cores
punzător. cum este cazul celor din 
consiliile agroindustriale Isaccea. 
Greci șl Somova, mijloacele de 
transport efectuează 4—5 curse pe 
zi. în timp ce in consiliile unice 
Baia, Dăeni, Mahmudia, autocami
oanele și tractoarele cu remorci fac 
doar unul-două 
trei sferturi din 
rumb recoltată 
Avind in vedere 
mii, se impune ca in aceste unitătl. 
să se ia măsuri de grăbire a trans
portului.

Neculai AMIHULESEI

seara tirziu.
mobilizare de forte — in
6 unități din acest con- 

urmare. viteza zilnică la

tone de 
a acestor 
organiza- 
deseărcat.

drumuri pe zi. iar 
producția de po
se află in cîmp. 
instabilitatea vre-

brăila: la încheierea recoltării,
e, Ilina către snrșitui 1 • 1 1 v <... «întreaga producție la adăpost

Asta cu atit 
unități

Manole CORCAC1
> î

în Județul Brăila, recoltarea po
rumbului a Intrat in stadiul final. 
Pină in seara zilei de 19 octombrie, 
lucrarea s-a efectuat in proporție de 
89 la sută. „Pe suprafața rămasă de 
recoltat a fost concentrată toată for
ța mecanică ?i manuală, lnsistin- 
du-se, in principal, pe redistribuirea 
combinelor dintre unitățile ți consi
liile agroindustriale — ne precizea
ză inginerul Radu Becleanu, direc
torul direcției agricole județene. De 
asemenea, la indicația comandamen
tului județean s-au luat măsuri 
pentru transportarea întregii produc
ții din cîmp, stabilindu-se o canti
tate zilnică de peste 30 000 tone. 
Scopul urmărit este ca, la Încheierea 
recoltării, toată recolta să fie pusă 
la adăpost".

Semnificativ pentru acest ritm sus
ținut este și rezultatul zilelor de 
simbătă și duminică, zile record — 
cind au fost mobilizate, pe lingă ca
pacitatea auto planificată, peste 150 
de mașini din unitățile economice 
ale municipiului țlrăila, care au 
transportat 6 000 tone porumb. Ală
turi de mijloacele auto au fost folo
site 3 000 de atelaje, cu o capacitate 
de 2 200 tone, ale unităților agricole 
cooperatiste. Din totalul mijloacelor 
de transport ale I.T.A. Brăila, con
centrate în campania de toamnă la o 
capacitate de 5 500 tone, sint folo-

la porumb mijloace cu 
de 2 650 tone pe zi.

o
Si

site numai 
capacitate ...
întreprinderea de transport speciali
zat pentru agricultură Brăila lucrea
ză cu întreg parcul auto, la toate lu
crările, cu o capacitate de 3 500 tone 
pe zi, din care 2 517 tone pe zi este 
capacitatea aferentă transportării po
rumbului din cimp la punctele de li
vrare și la bazele de recepție. De la 
direcția agricolă județeană aflăm că, 
in fiecare seară, intr-un comanda
ment special de transporturi este 
analizat modul cum au fost folosite 
mijloacele auto, productivitatea rea
lizată și se Iau . măsurile ce se impun 
pentru ziua următoare.

In decurs de două zile, efectulnd 
eu mijloacele de care dispun peste 
patru curse pe zi, șapte unități agri
cole din consiliul agroindustrial Ian- 
ca au transportat din cîmp 7 600 
tone porumb. Cantități importante 
de porumb au mai fost transporta
te și din numeroase unități agricole 
din consiliile agroindustriale 
Mal‘‘
Este necesar ca, in același ritm, 
fie intensificat culesul 
și punerea lui la adăpost in 
unități agricole din 
dustriale Stăncuța, 
I.A.S. Insula Mare

consiliile agroindustriale „1 
Brăila, Dudești, însurăței etc. 

să 
porumbului 

unele 
consiliile agroin- 
Ianca, Traian și ' 
a Brăilei.

Candlano PRICEPUTU

RECONDIȚIONAREA
NIMIC SĂ NU SE PIARDĂ

TOTUL SĂ FIE RECIRCULAT 
Șl REFOLOSIT IN ECONOMIE

încheiam precedentul articol pe tema recondiționăril pieselor de 
schimb auto (publicat in ziarul „Scînteia" din 17 octombrie a.c.) arătind 
că, in ciuda bunelor rezultate de pină acum, această activitate este fri- 
nată de influenta unor indicatori economico-financiari stabiliți fără să sa 
țină seama de specificul muncii în acest domeniu, a cărui importantă 
pentru economia națională este dincolo de orice discuție. Pentru a lămuri 
cauzele care determină această situație nedorită, dar mal cu seamă pen
tru a căuta o soluție problemei puse in discuție, ne-am adresat ing. 
Gavrilă Corăbian, directorul general al Centralei industriale de reparații 
auto București.

!N CE MOD SA CALCULĂM 
PRODUCTIVITATEA MUNCII ? 
— Care este „mecanismul" prin care 
o acțiune atit de utilă pentru 
economia națională și — așa cum 
am putut constata — foarte eficientă 
pentru unitățile de reparații auto nu 
se realizează la nivelul maxim al 
posibilităților existente 7 Cu alte cu
vinte, așa cum a reieșit din sondajul 
nostru, productivitatea muncii, apa
rent mai redusă, frînează dezvoltarea 
corespunzătoare a activității de re- 
condiționare a pieselor de schimb. 
De ce 7

— Nu este vorba de o aparență ; 
intr-adevăr, productivitatea muncii 
în sectoarele de recondiționări ale 
pieselor de schimb este mai redusă 
decît Ia alte activități ale noastre. Pe 
de-o parte, prin specificul lor, re
parațiile — chiar realizate în fluxuri 
tehnologice bine puse la punct — nu 
pot concura cu producția industria
lă, unde se realizează o producție- 
marfă mai ridicată, cu un consum 
mai mic de forță de muncă. în uni
tățile centralei noastre, activitatea de 
reparații auto deține o pondere de 
40—45 la sută din valoarea produc- 
ției-marfă, angrenînd circa 55 la sută 
din totalul personalului muncitor 
productiv, în timp ce fabricația pie
selor de schimb și a altor produse, 
care contribuie cu 55—60 la sută la 
valoarea productiei-marfă. este rea
lizată de numai 45 la sută din tota
lul personalului.

Pe de altă parte, activitatea de re- 
condiționare nu participă decit în 
mod indirect la realizarea productiei- 
marfă, pe baza căreia se calculează 
productivitatea muncii.

— Tocmai aici este problema I In
tr-un articol consacrat prezentării 
experienței de la I.R.A. „Grivița" 
arătam că, dacă vom calcula pro
ductivitatea muncii nu pe baza pro- 
ducției-marfă, ci a producției nete 
(prin eliminarea cheltuielilor mate
riale, care in fond nici nu repre
zintă efortul întreprinderii), vom 
constata că productivitatea muncii 
este mai ridicată in secția de re
parații auto decit. in secțiile de fa
bricație, unde valoarea mare a pro- 
ducției-marfă realizate se sprijină in 
special pe cheltuieli materiale avind. 
o pondere mult mai mare. Iată de 
ce se poate spune că numai apa
rent productivitatea muncii este mai 
scăzută.

— E adevărat, numai că indicatorii 
sintetici de bază — așa cum este și 
normal pentru orice activitate in
dustrială — sînt producția-marfă șl 
productivitatea muncii calculată pe, 
baza acesteia...

CUM APARE CONTRADICȚIA 
DINTRE EFICIENȚA REALA Șl... 
INDICATORII DE PLAN. - Așa
dar, deși recondiționarea este foar
te eficientă — fiind realizată cu

Cind vorbim despre elementele definitorii ale noii etape de moder
nizare a producției — automatizarea și electronizarea, informatizarea si 
robotizarea — sau despre oameni a căror specialitate a devenit „proiec
tarea viitorului", gindurile noastre se îndreaptă și către unul din pilonii 
de bază ai economiei naționale — Centrala . industrială de echipamente 
pentru automatizare, C.I.E.A. Colective din 18 întreprinderi, un institut 
și un centru de cercetări conlucrează pe această mare platformă a pro
gresului tehnic, rezultatele efortului lor 
produse noi, de la aparate de uz casnic 
comandă și control ce echipează marile 
două decenii.

Preocupările la zi ale muncitorilor 
automatizării — desfășurate in cadrul

aceste întreprinderi In care înnoirea 
tehnologică se transformă din dezi
derat în. realitate 1

— Ce alte noutăți ne aduceți din 
„lumea roboților" ?

— La întreprinderea „Automatica" 
vom avea in curînd in producție de 
serie „sudori și vopsitori automați". 
Primii reprezentanți se află în tes
tare, în condiții de mediu industrial. 
Sperăm să se „integreze" rapid prin
tre constructorii argeșeni de auto
mobile. Ca producători de roboți, 
sintem acum implicați în programul 
de amploare națională vizind reali
zarea unui mare număr de celule 
flexibile de fabricație.

— Considerați că, in domeniul 
automatizării, ciclul cercetare-proiec- 
tare-producție are șanse să atingă 
un optim ?

— In medie, durează doi ani. Dar 
s-ar mai putea micșora.

— Cum 7
— Prin reducerea perioadei de 

cercetare. Este adevărat că și bene
ficiarii cercetării pot contribui la 
aceasta, prin cererile inițiale, for
mulate complet, corect. De aseme
nea, printr-o mai mare flexibilitate 

.de decizie ; concepem un produs 
nou, dar fabricația lui se amină la 
beneficiar, pentru că fluxurile teh
nologice obișnuite trebuie să suporte 
„remanieri", și aici se dă dovadă de 
multă inerție.

— Termenele de introducere In 
fabricație a unui nou produs nu te 
amină, uneori, și din lipsă de mate
riale cu calități deosebite, absolut 
necesare unei automatizări moderne, 
competitive 7

— In multe cazuri. Și am dori ca, 
pe această cale, să adresăm tuturor 
institutelor de cercetare științifică 
din domeniul materialelor apelul de 
a ne sprijini mai mult, în interesul 
economiei naționale. Centrala noas
tră dispune de o producție orizon
tală foarte puternică, ce asigură — 
sau ar trebui să asigure — cea mal 
mare parte din aparatura necesară 
produselor 
proiectele 
cu nivelul 
produsele ... ... _ _____
multe deficiențe, ce se reflectă în 
final in instalațiile complexe. Este 
vorba, în special, de faptul că, pen
tru a miniaturiza produsele, a le 
ridica performanțele ți, în special, 
fiabilitatea, avem nevoie de mate
riale la nivelul producției mondiale. 
Amintim numai cîteva dintre acele 
materiale ce trebuie asimilate sau 
perfecționate în cel mai scurt timp. 
In domeniul aparaturii electrice de 
joasă tensiune și a releelor indus
triale ne „arde" calitatea maselor 

nice nu mai ește astăzi o nou,tate în plastițț și țle presare cu totul neco- 
...:.x.n. —-----------— >- respurizătoăre. Un alt domeniu , ip

care avem nevoie de un sprijin 
rapid este cel al elaborării de rețete 
și tehnologii pentru realizarea teci
lor ceramice pentru tCmoouple de 
temperaturi niari, ceea ce ar permite 
creșterea duratei de viață a acestora 
și importante economii de materiala 
deficitare.

creator reflectindu-se in zeci de 
pină la complexele instalații de 
ctitorii industriale ale ultimelor

și specialiștilor din domeniul 
loului generos, stimulator al Inovării 

tehnologice și competitivității, creat de actuala etapă dc modernizare eco- 
nomico-socială — ne sint prezentate de ing. Ghcorghe Băluță, directorul 
tehnic al centralei.

— Desigur, principalele „labora
toare de creație" din centrala dum
neavoastră sint Institutul de cerce
tare științifică și inginerie tehnolo
gică pentru automatizări și Centrul 
de cercetări pentru telecomunicații.

— Să nu uităm cercetarea uzinală, 
care contribuie cu o cotă parte sub
stanțială la înnoirea produselor des
tinate automatizării. Să nu-i uităm 
deci pe specialiștii cei mai apropiați 
de producție, pe cei ce-și gindesc și 
iși „reconstruiesc" proiectele sub 
imperiul imediatului, necesarului. 
Pe cei cărora fluxurile de fabricație, 
urmărite ceas de ceas, zi de zi, le 
inspiră o nouă idee, concretizată de 
multe ori intr-un brevet de invenție 
sau inovație !

— Puteți da un exemplu de dată 
foarte recentă ?

— Despre inventatorii de Ia „Elec
trocontact" — Botoșani sau de la 
„Electroaparataj" — București, „Scîn- 

teia" a scris de nenumărate ori. 
I-aș aminti acum pe cei de la în
treprinderea de echipamente indus
triale de automatizare din Cluj- 
Napoca. Ei au pus la punct un pro
gramator de galvanizare, ce asigură 
un nivel calitativ superior al de
punerilor metalice, precum șl impor
tante economii de materiale ți ener
gie, prin controlul permanent al 
fluxului tehnologic.

— Care sint rezultatele concrete, 
actuale ale colaborării dintre cerce
tare și producție in domeniul auto
matizării 7

— în primul rînd, proiectarea asis
tată de calculator. In centrala noas
tră, calculatorul a devenit principa
lul „proiectant" al cablajelor impri
mate, piese de bază ale oricăror apa
rate electronice moderne. Cablajele 
proiectate cu ajutorul calculatorului 
contribuie la miniaturizarea și tipi
zarea aparaturii electronice, condiție 
esențială pentru a deveni competi
tivi pe piața internațională, pentru 
a ne realiza deci exportul direct și 
indirect. In curs de generalizare in 
cadrul centralei noastre se află o 
tehnologie de in teres mult mai larg, 
proiectarea asistată de calculator a 
matrițelor. Experiența de pînă acum 
ne-a demonstrat că, în proiectare, 
calculatorul asigură creșterea cu 
peste 50 la sută a productivității 
muncii, importante economii, în me- 

. die de 15—20 la sută, de 
și energie,

— Ne-am convins pe 
documentărilor noastre — — 
tromagnetica", „Electrotehnica", în
treprinderea de elemente pentru 
automatizare din cadrul centralei 
— de eficiența calculatorului- 
proiectant. Dar l-am văzut la lucru 
șl pe post de sever controlor al ca
lității, l-am văzut cum testează pla
chete echipate cu componente elec
tronice și cum se autotestează.

— Testarea automată este un do
meniu in care am obținut rezultate 
deosebite. Cercetările și producția au 
fost orientate în două direcții : rea
lizarea de echipamente de testare 
specializate și testarea tuturor com
ponentelor folosite pentru produsele 
noastre. Testarea automată este ex
tinsă in momentul de față în toate 
unitățile centralei, scopul urmărit 
fiind ridicarea fiabilității echipamen
telor de automatizare.

— Ați amintit ie testarea tuturor 
componentelor pe care le utilizați. Nu 
este normal ca această operație să 
aibă loc la producătorii de compo
nente 7

ȘTIINȚA— 
în confruntare 

creatoare cu 
cerințele economiei^

— feste o necesitate evidentă. Aici 
ar trebui generalizate, în primul 
rind, testarea ți fiabilizarea compo
nentelor. De asemenea, Sortarea 
componentelor pe clase, care ar 
duce la reducerea substanțială a 
pierderilor, componentele din clase 
inferioare calitativ puțind fi dirijate 
spre utilizări secundare. S-ar econo
misi astfel materiale specifice, în cea 
mai mare parte deficitare.

— La „Electrotehnica" se testează 
pe stand, in condiții reale de lucru, 
acționările electrice de mare putere. 
Cine semnează in dreptul acestei rea- 
zări 2

— Filiala din Cluj-Napoca a Insti
tutului pentru automatizări și între
prinderea de echipamente industriale 
de automatizare din aceeași locali
tate. Vreau să menționez că, pe 
lingă testor, standul de la „Electro
tehnica" este prevăzut și cu un sis
tem de recuperare a energiei. Prima 
familie de testoare automate — apte 
de a verifica atit cablajele impri
mate, cit ți plăcile echipate cu 
componente electronice de tip nu
meric, analogic sau mixt — are in 
momentul de față succes ți la 
export.

— Prin tot ce gindițl șl realizați 
In unitățile centralei, atit în cerceta
re, cit și in producție, trebuie să 
contribuiți la ridicarea calitativă a 
proceselor productive, la înnoirea 
acestora. Puteți exemplifica acest 
aspect 7

— Implantarea automată țl semi
automată a componentelor electro-

complexe. Chiar dacă 
noastre sint comparabile 
atins pe plan mondial, 
obținute prezintă uneori

:<".t

■Q,

materiale

parcursul 
la „Elec-

unitățile centralei.' De asemenea, >a 
I.I.E.J.T.-Tirgu Secuiesc au fost In
troduse linii automate de realizare 
a siguranțelor tubulare ; Ia I.A.E.I.- 
Titu este în curs de finalizare linia 
de galvanizare automatizată ; in 
mod experimental, la „Electroapara- 
taj" a fost introdus un robot de 
servire la presele de mase plastice. 
Altfel arată procesele productive, 
cu adevărat moderne șl eficiente, în Valeria ICHIM
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La reparațiile auto-cit mai multe
piese de schimb recondiționate!

cheltuieli mici — și răspunde unor 
cerințe majore ale economiei națio
nale, se ajunge la o contradicție cu 
diferiți indicatori ai planului.

— Intr-adevăr, și am să vă dau 
un exemplu foarte sugestiv tn acest 
sens : in urmă cu vreo patru ani. 
ne-am gîndit să Introducem in treap
ta intîi de reparație cămașa cilin
drului motor de la autocamionul 
„ROMAN" de 8 tone, reparație care 
nu fusese prevăzută de producător. 
Am ajuns in scurt timp să recondi
ționăm 300 mii cilindri pe an. econo
misind astfel 1 500 tone de fontă 
aliată cu crom-vanadiu. A fost un 
lucru foarte bun, am fost felicitați. 
Numai că, pînă atunci, muncitorul 
demonta cămășile. Ie arunca la fier 
vechi și lua altele noi din magazie. 
Recondiționarea impune ca mai intîi 
să se facă o constatare tehnică, apoi, 
în ordine, curățirea, alezarea și ho- 
nuirea, toate fiind operațiuni care 
consumă multă manoperă. Doi ani 
mai tirziu, am trecut și la a doua 
treaptă de reparație, după aceeași 
formulă. Am realizat o nouă econo
mie de materiale, o nouă reducere a 
costurilor reparațiilor, dar și un nou 
consum suplimentar de muncă, fără 
a crește nici productia-marfă, nici 
productivitatea calculată pe baza ei.

— Din cele spuse de dv. ar trebui 
cumva să înțelegem că la operațiuni
le de recondiționare nu crește pro
ductivitatea muncii 7

— Simplul fapt că a sporit gradul 
de recuperare a pieselor de Ia 60 la 
sută in anul 1981. Ia 72 la sută in 
prezent, în condițiile In care numă
rul personalului care se ocupă cu 
aceasta a scăzut cu 17 la sută arată 
clar că si aici sporește productivita
tea muncii, asa cum este si firesc : 
creșje experiența organizatorică, se 
îmbunătățește dotarea muncii cu 
scule si dispozitive adaptate opera
țiunilor specifice care trebuie reali

zate. Numai că acest spor este mai 
lent decit in cazul altor activități in
dustriale si nu trebuie pierdut din 
vedere faptul că simpla creștere a 
ponderii pieselor recondiționate — 
celelalte condiții răminind neschim
bate — conduce la o diminuare, pe 
ansamblu, a productivității muncii 
pe centrală. Or. în prezent, avem un 
Indicator de producție și un număr 
global al personalului muncitor, din 
raportul cărora rezultă productivita
tea muncii pe centrală ți, implicit, 
pentru unitățile din subordine.

— Extstă forme de mobilizare a 
resurselor, de creștere a gradului de 
revalorificare care se aplică in pre
zent. Care sint acestea ?

— Indicatorul direct este valoarea 
pieselor recondiționate, exprimată în 
prețul pieselor noi. Spune mult des
pre efortul depus si faptul că. în 
acest an, pe centrală, acest indica
tor depășește cu 88 la sută valoarea 
totală a reparațiilor efectuate, care 
reprezintă pentru noi producție- 
marfă. indirect, creșterea gradului de 
recuperare ți revalorificare este sti
mulată prin indicatori mobilizatori tn 
privința costurilor de producție, prin 
normative de consum pentru piesele 
noi.

O POSIBILA SOLUȚIE. - To
tuși, așa cum a rezultat din 
sondajul efectuat, se ajunge uneori 
ca piesele ce pot fi recondiționate să 
„aștepte" in conteinere, iar reparații
le să fie efectuate cu piese noi — 
cu toate consecințele pe linia crește
rii costurilor și a consumurilor ma
teriale — ceea ce arată clar că ac
tualele reglementări nu reușesc să 
mobilizeze toate mijloacele de eco
nomisire a resurselor materiale. De 
altfel, aproape toate întreprinderile 
din centrală au exprimat opinia că o 
posibilă soluție a problemei ar fi 
dată de stabilirea unor indicatori 
distincți de restul activității, in pri
vința numărului personalului, cheltu
ielilor aferente recondiționărllor, pro
ductivității muncii, producției nete 
etc. Ce părere aveți in legătură cu 
aceasta 7

— Principial, formula propusă este 
bună. Pentru a putea fi Introdusă e- 
fectiv tn practică va trebui, desigur, 
să fundamentăm riguros toți acești 
indicatori, pe eare >ă ti supunem 
apoi atenției ministerului ți Comite
tului de Stat al Planificării.

Iată deci că soluții există ; aceasta propusă alei san alta pe eare 
forurile In drept o vor găsi mai bună. Important este ea lucrurile să 
„demareze" ți să se ajungă in cel mai scurt timp la o rezolvare adecvată 
a acestei probleme de maximă importanță.

Ne aflăm in perioada elaborării ți definitivării planurilor pentru cel 
de-al treilea an al cincinalului. Este deci momentul ca, fără întirziere. 
Centrala industrială de reparații auto să ajungă Ia o soluție echilibrată, 
justă și completă a problemelor puse în discuție, în avantajul unităților 
componente și al economiei naționale in ansamblul ei, exercitindu-și 
astfel pe deplin mandatul încredințat de societate ea titulară de plan.

De asemenea, direcția de resort din cadrul Comitetului de Stat al 
Planificării are datoria de a analiza soluțiile propuse eu maximum de 
atenție, adoptind singura decizie posibilă — aceea eare va conduce la 
fructificarea deplină a posibilităților de recondiționară a pieselor de 
schimb auto.

Eugen RADULESCU
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lntreprlnderea de In țl cînepă Negrești Oaș
Foto : S. Cristian

LIVEZENI
Minerii

Minerii din Livezeni 
ocupă un loc fruntaș 
in bazinul carbonifer 
al Văii Jiului in între
cerea pentru a da pa
triei cit mai mult căr
bune. De mai mult 
timp minerii de aici 
rămăseseră in urmă cu 
realizarea planului la 
cărbune. Studiile ți 
analizele întreprinse 
de specialiștii minei și 
ai combinatului mi
nier, rezultatele obți
nute in ultima peri
oadă de brigada lui 
Teodor Boncalo, „Erou 
al Muncii Socialiste", 
demonstrau că meca
nizarea complexă a 

< extragerii cărbunelui 
din abataje este prin
cipala cale de a se 
ajunge la nivelul pre
vederilor de plan.

Consiliul oamenilor 
muncii a decis intro
ducerea a două noi 
complexe mecanizate 
de fabricație româ
nească, pentru a fi 
luate de două bri
găzi de mineri nou 
constituite și conduse 
de doi tineri comu
niști, oameni destoi
nici, cu o temeinică 
pregătire profesională: 
Cristea Valache și Va- 
slle Florea. S-au luat 
măsuri pentru asigu
rarea unui transport

se întrec pe ei înșiși
corespunzător, pentru 
crearea unor condiții 
bune de muncă in 
cele două abataje me
canizate. Tehnologia 
de exploatare in aba
taj cu front lung de 
lucru, de la 150 la 190 
metri, era o noutate la 
mina Livezeni. Expe
riențele efectuate la 
Paroșeni și Lupeni, ca 
și realizările de la Li
vezeni reliefează insă 
posibilitățile mari ce 
există pentru creș
terea productivității 
muncii In abataje.

Dar și mai relevan
te sînt faptele de mun
că ale celor două bri
găzi de mineri care 
s-au impus, prin re
zultatele ce le-au ob
ținut in acest an, 
printre cele mai bune 
din marele bazin car
bonifer al Văii Jiu
lui. „Randamentele 
obținute de brigăzile 
conduse de Valache și 
Florea depășesc 20 
tone cărbune pe post 
— ne informează se
cretarul comitetului de 
partid de la mina Li
vezeni, Petru Pușcaș. 
Brigăzile lor și-au în
sușit cu ușurință teh
nologia de lucru in 
abataj cu front lung 
de lucru, iar organi
zarea muncii este la

un nivel superior, in 
condiții de ordine și 
lisciplină desăvirșite".

Abatajul lung de 
188 de metri al bri
găzii lui Cristea Vala
che trece simultan prin 
3 galerii, iar intersec
țiile sint susținute cu 
cadrele complexului. 
In plus, complexul lu
crează la o inclinare 
de la 26 la 31 de gra
de, sub tavan natural 
de rezistență. Deci, 
condiții care cer mul
tă ingeniozitate tehni
că, pricepere in mâ
nuirea acestei adevă
rate uzine subterane 
— complexul mecani
zat. Și cei 75 ortaci ai 
lui Valache probează 
pe deplin aceste cali
tăți ale minerului-teh- 
nician din zilele noas
tre.

Un nou complex me
canizat se află in mon
taj final la sectorul 3 
de producție. Acum, 
85 la sută din produc
ție se extrage meca
nizat la mina Livezeni, 
care se înscrie, astfel, 
pe noile coordonate 
ale modernizării și 
sporirii producției de 
cărbune impuse de ce
rințele economiei na
ționale.

Sabin CERBU
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VIZITA DE STAT A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUSESCU,
Împreuna cu tovarășa elena ceaușescu, In turcia
Dineu în onoarea președintelui Nicolae Ceaușescu 

și a tovarășei Elena Ceaușescu
în onoarea tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu a fost 
oferit, marți, 20 octombrie, un di

Toastul președintelui Nicolae Ceaușescu
Domnule prim-ministru, 
Doamnă Uzai, 
Doamnelor și domnilor,
în cursul actualei vizite în 

Turcia — care constituie o expre
sie a bunelor relații ce s-au dez
voltat de-a lungul anilor între cele 
două țări — am realizat noi în
țelegeri care dau o perspectivă 
bună colaborării dintre România 
și Turcia.

Atît în cadrul convorbirilor cu 
președintele Evren — la care ați 
participat, de altfel, și dum
neavoastră, domnule prim-minis
tru — cît și în cadrul convorbi
rilor dintre delegațiile română și 
turcă, s-a dezbătut un cerc larg 
de probleme. Astăzi s-a semnat 
acordul de colaborare de lungă 
durată, care deschide perspectiva 
unei colaborări multilaterale în 
domeniile economic, tehnico-știin- 
țific, cultural și în alte sectoare. 
Au avut loc astăzi convorbiri cu 
reprezentanții științei și învăță- 
mîntului din Turcia pe probleme 
ale dezvoltării colaborării și în 
aceste domenii.
'.Am vizitat rafinăria „Anatolia 

centrală “, care este rezultatul co
laborării și conlucrării româno- 
turce. Realizarea acestei rafinării 
demonstrează posibilitățile reale 
ale conlucrării și în alte domenii, 
între România și Turcia, între 
specialiștii și oamenii muncii din 
cele două țări.

în încheierea convorbirilor de 
astăzi, bazat pe toate acestea, îm
preună cu președintele Evren am 
apreciat că se deschid posibilități 
mari pentru dezvoltarea colaboră
rii multilaterale în realizarea în 
comun a noi obiective, atât în cele 
două țări, cît și pe terțe piețe.

I Consider foarte important faptul 
, că s-a stabilit de comun acord să 
i creăm posibilități mai largi între

prinderilor, diferitelor companii 
dintr-o țară sau alta de a se în- 
tîlni și de a conlucra în diverse 

neu de către primul ministru al 
Republicii Turcia, Turgut Ozal, 
împreună cu soția, Semra Ozal, la 
Palatul „Ankara".

La dineu au participat persoa

domenii de activitate. De aseme
nea, consider foarte important 
ceea ce am hotărît împreună 
astăzi — ca în fiecare țară să se 
stabilească măsuri speciale și cîte 
un grup care să urmărească reali
zarea a ceea ce am convenit.

Avînd în vedere rolul important 
al guvernelor atît în România, cît 
și în Turcia în problemele eco
nomice, consider că rolul hotărîtor 
îl au, pînă la urmă, prim-miniștrii 
pentru a asigura realizarea în cele 
mai bune condiții a tot ceea ce 
am convenit în aceste zile. Vă pot 
asigura că primul ministru român 
va acorda toată atenția și va ur
mări permanent realizarea în cele 
mai bune condiții a tot ceea ce 
s-a hotărît. în acest cadru, o mare 
însemnătate au întîlnirile dintre 
miniștri, viceprim-miniștri și, în 
mod deosebit, dintre prim-miniștri.

Pe baza a tot ceea ce am conve
nit în aceste zile, trebuie să 
acționăm — și în ceea ce o pri
vește, România este gata să facă 
totul — ca relațiile dintre țările 
și popoarele noastre să devină 
mult mai dezvoltate în domeniul 
economic, al științei, al culturii, 
dar și, în general, în contactele 
dintre oamenii din România și 
Turcia, dintre popoarele noastre.

Am dori ca relațiile româno- 
turce să contribuie mai mult la 
dezvoltarea colaborării și priete
niei dintre toate țările din Bal
cani. România consideră că unele 
probleme existente nu trebuie 
dramatizate, ci trebuie făcut totul 
pentru soluționarea acestora pe 
calea negocierilor, în direcția în
tăririi prieteniei și colaborării 
dintre toate statele. în ce ne pri
vește, avem convingerea că ță- 
rile balcanice vor depăși unele 
probleme existente și se va reali
za o colaborare multilaterală în 
interesul fiecărui popor, al păcii 
în această zonă, în Europa și în 
lume.

Trebuie să pornim totdeauna de 
Ia necesitatea deplinei egalități în 
drepturi, respectului independen

nele oficiale române care îl înso
țesc pe șeful statului nostru în vi
zita sa în Turcia.

Au luat parte membri ai guver
nului, alți reprezentanți ai vieții 
politice turce.

ței și suveranității fiecărui stat, 
neamestecului în treburile inter
ne. Trebuie să respectăm drep
tul fiecărui popor de a-și rezolva 
problemele interne corespunzător 
voinței sale, fără nici un amestec 
din afară.

între România și Turcia s-a 
dezvoltat o colaborare foarte bună, 
deși țările noastre au orînduiri 
sociale diferite și fac parte din 
două blocuri militare diferite. în 
ce ne privește, noi sîntem parti
zanii desființării blocurilor mili
tare — și credem că lumea va 
trăi mai bine fără ele. De altfel, 
tendința evenimentelor pe plan 
internațional este în direcția 
dezarmării, a eliminării blocuri
lor militare, a realizării unei lumi 
fără arme, fără războaie.

Avem cu toții obligația de a 
face totul pentru a se ajunge la 
eliminarea armelor nucleare din 
Europa, din întreaga lume, pentru 
reducerea armamentelor conven
ționale, sub un control internațio
nal strict și care să dea garanția 
că nimeni nu va putea să se 
înarmeze peste nivelul stabilit.

Situația economică mondială 
este foarte grea. în același timp, 
însă, se cheltuiesc peste un trilioh 
de dolari pentru înarmări. O re
ducere de 20 la ~ sută a acestor 
cheltuieli ar însemna anual 200 
miliarde dolari. Iată de ce dez
voltarea economico-socială și 
prosperitatea fiecărui popor sînt 
nemijlocit legate de reducerea 
cheltuielilor militare !

Nu doresc să mă refer Ia alte 
probleme internaționale — am vor
bit aseară mai mult despre aces
tea. Mă simt însă obligat să men
ționez situația'foarte gravă’ ce s-a 
creat în Golf. Bombardarea unor 
nave, riposta S.U.A. și bombarda
rea a două platforme petroliere ira
niene au creat o situație deosebit 
de grea. Noi nu considerăm justă 
bombardarea unor nave petroliere 
și ne pronunțăm pentru încetarea 
unor asemenea acțiuni, dar cu atît

Cei prezenți au urmărit cu deo
sebit interes toasturile primului 
ministru al Turciei și președinte
lui României rostite în timpul di
neului, desfășurat într-o atmosfe
ră caldă, prietenească.

mai mult nu putem aproba și nu 
considerăm juste acțiunile S.U.A. 
de atacare a platformelor marine 
iraniene. Aceasta, practic, poate 
să transforme în orice moment 
Golful într-o zonă de război, cu 
implicații foarte mari pentru 
pacea întregii lumi.

Considerăm că trebuie acționat 
în direcția aplicării rezoluției 
Consiliului de Securitate cu pri
vire la încetarea războiului dintre 
Iran și Irak. După părerea noas
tră, Consiliul de Securitate, mem
brii permanenți ar trebui să-și 
concentreze preocupările, în ac
tualele împrejurări, pentru solu
ționarea pe bâza rezoluției Con
siliului de Securitate a probleme
lor dintre Iran și Irak.

în general,’ România se pronun
ță — și s-a pronunțat ferm — îm
potriva măsurilor represive, a 
recurgerii la forță, indiferent sub 
ce motive. Interesele păcii cer să 
se renunțe la o asemenea politică, 
să se acționeze pentru soluționa
rea tuturor problemelor numai și 
numai prin tratative !

în încheiere, aș dori, încă o 
dată, să exprim satisfacția noas
tră pentru vizita pe care am fă
cut-o în Turcia, pentru rezultatul 
convorbirilor și înțelegerilor pe 
care le-am realizat. Considerăm 
că acestea deschid perspective noi 
în interesul dezvoltării relațiilor 
dintre România și Turcia, în in
teresul celor două popoare, al cau
zei păcii în lume.

Aș dori să toastez :
— pentru realizarea în cele mal 

bune condiții a tuturor înțelege- 
pilor stabilite,, .„

— pentru relații tot mal bune 
între România și Turcia^

— în sănătatea președintelui 
Evren,

— în sănătatea domnului prim- 
ministru și a doamnei Ozal,

— în sănătatea dumneavoastră, 
a tuturor ! (Aplauze).

In timpul vizitei la rafinăria „Anatolia centrală"

Toastul primului-ministru Turgut Ozal
Stimate domnule președinte 

Nicolae Ceaușescu,
Stimată doamnă Elena 

Ceaușescu,
Doamnelor și domnilor,
Doresc să-mi exprim satisfacția 

pentru onoarea de a avea în mij
locul nostru pe domnul 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, pe 
distinsa doamnă Elena Ceaușescu, 
care vizitează țara noastră, la 
invitația președintelui Kenan 
Evren.

Sînt, de asemenea, fericit de a 
avea ca oaspete pe președintele 
României, de perspectiva pe care 
o deschide vizita sa întăririi le
găturilor de prietenie turco-ro- 
mâne.

Doresc cu această ocazie să re
marc că nu am uitat ospitalita
tea foarte caldă rezervată mie și 
soției mele cu ocazia vizitei noas
tre de anul trecut în România. 
Trăim încă sub impresia aminti
rilor frumoase prilejuite de a- 
ceastă vizită.

Acordînd o importanță deosebi
tă actualei vizite a președintelui 
României, dorim în mod deosebit 
ca aceasta să se desfășoare cît mai

Calde manifestări la rafinăria 
„Anatolia centrală"

(Urmare din pag. I)
tre popoarele român și turc priete
ne, a potențialului economic și teh- 
nico-științific ridicat al celor două 
țâri.

Felicit din toată inima pe specia
liștii români și turci, pe toți oame
nii muncii care au contribuit la con
struirea acestui important obiectiv. 
Urez să se dezvolte și în viitor o 
cit mai strînsă conlucrare între 

4 România și Turcia, în folosul și 
spre binele reciproc al ambelor po
poare, al cauzei colaborării și păcii 
în lume“.

în aplauzele celor prezenți, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și pre-

Acord pe termen lung privind schimburile comerciale 
și cooperarea economică și tehnică

în conformitate cu înțelegerile 
convenite in cadrul convorbirilor la 
nivel înalt româno-turce, la Ankara 
a fost încheiat Acordul pe termen 
lung între Guvernul Republicii So
cialiste România și Guvernul Repu
blicii Turcia privind schimburile 

plăcut și cu rezultate cît mai fruc
tuoase.

Apreciem relațiile dintre țările 
noastre care se dezvoltă pe baza 
respectului suveranității, egalității, 
neamestecului în treburile interne 
și în conformitate cu interesele 
noastre reciproce, raporturi meni
te să contribuie la instaurarea pă
cii și stabilității în regiune, cu 
toată diferența de sisteme socia
le și economice existente. în a- 
cest cadru, trebuie să remarc că 
se bucură de o deosebită prețui
re vizitele reciproce la cel mai 
înalt nivel care au avut loc în 
ultimii ani.

Analizarea In comun a proble
melor care ne interesează a con
tribuit Ia crearea unei atmosfere 
de deplină încredere, la întărirea 
în cel mai înalt grad a raportu
rilor dintre țările noastre. Sînt 
convins, a subliniat vorbitorul, de 
importanța și semnificația încre
derii reciproce, dominante în ra
porturile dintre țările noastre, și 
căreia îi acordăm o deosebită pre
țuire.

Raporturile turco-române se gă
sesc astăzi într-o fază de dezvol
tare multilaterală pe plan eco
nomic, comercial, energetic, indus
trial, al construcțiilor și al trans
porturilor. Cu toate că țările noas-

ședintele Kenan Evren au părăsit 
rafinăria, îndreptîndu-se spre An
kara.

întreaga vizită a ilustrat pregnant, 
prin suita numeroaselor manifestări 
de prietenie ce au marcat parcursul 
călătoriei in Anatolia centrală, cit și 
prin momentele petrecute in mijlo
cul lucrătorilor rafinăriei, stima șl 
prețuirea deosebite de care se bucu
ră șeful statului nostru, căruia 
populația Ankarei și a localităților 
străbătute i-a adus și cu acest pri
lej un profund omagiu pentru acti
vitatea sa neobosită închinată priete
niei și colaborării între popoare, pă
cii și înțelegerii in Balcani, în în
treaga lume.

comerciale și cooperarea economică 
și tehnică.

Documentul a fost semnat de 
Gheorghe Oprea, prim viceprim- 
ministru al guvernului român, și 
Abdullah Tenekeci, ministru de stat 
în guvernul turc. 

tre fac parte din alianțe diferite, 
stadiul înalt al relațiilor dintre 
ele a constituit factorul cel mai 
important care a contribuit la 
dezvoltarea acestui proces. Raf'- 
năria „Anatolia centrală" pe care 
ați vizitat-o constituie exemplul 
cel mai elocvent care demonstrea
ză concret și permanent ce este 
capabilă să realizeze voința poli
tică.

Turcia este convinsă, a relevat 
vorbitorul, că în diferite sectoare 
economice este necesară concreti
zarea unor obiective noi în rapor
turile dintre țările noastre, pe 
baza principiilor egalității și a- 
vantajului reciproc.

In continuare, referindu-se la 
relațiile interbalcanice, vorbitorul 
a spus : Turcia acordă o impor
tanță deosebită lărgirii raporturi
lor de bună vecinătate și de cola
borare prietenească în Balcani, 
menținerii păcii și stabilității și 
este gata să depună eforturi spo
rite pentru realizarea lor. Vă rog 
să-mi permiteți să subliniez că 
ceea ce am declarat nu sînt afir
mații noi. Acestea fac parte din 
politica noastră tradițională pri
vind pacea și colaborarea în Bal
cani. Vă este cunoscut că istoria 

recentă a Balcanilor oferă diferite 
exemple care confirmă cuvintele 
mele.

în acest context, .vorbitorul a 
subliniat dorința sinceră a Turciei 
de a rămîne fidelă acordurilor în
cheiate, ' principiilor respectului 
reciproc, neamestecului în trebu
rile interne, egalității în drepturi, 
pronunțîndu-se pentru dialog.

Stimate domnule președinte,
Sînt convins că vizita pe care o 

faceți va marca o nouă etapă în 
relațiile dintre Turcia și România. 
Poporul turc apreciază aportul 
dumneavoastră la dezvoltarea ra
porturilor noastre bilaterale și 
este hotărît să meargă înainte pe 
drumul prieteniei și colaborării, al 
perspectivei pe care ați deschis-o 
împreună cu președintele nostru.

Convins că și , poporul român 
este ferm hotărît să procedeze la 
fel, toastez :

— pentru sănătatea și fericirea 
dumneavoastră, domnule pre
ședinte, și a doamnei Elena 
Ceaușescu,

— pentru prietenia și colabo
rarea turco-română ! (Aplauze).

Tovarășa academician doctor inginer 

Elena Ceaușescu a primit un grup de oameni 
de știință, rectori și profesori din Turcia

Tovarășa academician doctor in
giner Elena Ceaușescu, prim vice- 
prim-ministru al guvernului, pre
ședintele Consiliului Național al 
Științei și învățămintulul, a primit, 
marți, 20 octombrie, la reședința ofi
cială rezervată la Ankara, un grup 
de oameni de știință, rectori și pro
fesori din Turcia.

în numele celor prezenți, prof. dr. 
Siimer Șahin, secretar general al 
Consiliului Național pentru Cerce
tare Științifică și Tehnică din Tur
cia, prof. dr. Adnan Aydin, șeful 
catedrei de chimie de la Universita
tea Marmara din Istanbul, și prof, 
dr. Neclâ Gunduz, decanul facultății 
de chimie de la Universitatea Gâzi 
din Ankara, au mulțumit pentru pri
mire și au subliniat deosebita satis
facție' a oamenilor de știință din 
Turcia față de vizita pe care pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu o întreprind 
în țara lor, exprimînd convingerea că 
aceasta va deschide noi perspective 

bunelor relații de prietenie și co
laborare româno-turce.

în același timp, a fost adus un 
cald și respectuos omagiu tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu pentru activitatea prodi
gioasă desfășurată în domeniul cer
cetării științifice, pentru aportul im
portant la dezvoltarea științâi româ
nești și la îmbogățirea patrimoniului 
științific universal, la punerea cuce
ririlor geniului uman în slujba păcii 
și progresului întregii omeniri.

Tovarășa academician doctor Ingi
ner Elena Ceaușescu a fost rugată să 
primească, în semn de profundă sti
mă și prețuire, primul exemplar,' 
apărut în limba turcă, al lucrării 
„Polimerizarea stereospecifică a izo- 
prenului", care constituie o contribu
ție extrem de valoroasă la funda
mentarea principiilor și tehnologiilor 
pentru producerea, la scară indus
trială, a cauciucului izoprenic cu în
sușiri stefeospecifice, la dezvoltarea 
chimiei modarne.

S-a subliniat că publicarea, la An
kara, sub egida Consiliului Național 
pentru Cercetare Științifică și 
Tehnică — Tubitak, a acestei re
prezentative lucrări a tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu ilustrează interesul deo
sebit manifestat în lumea științifică 
din Turcia față de știința româneas
că, înalta apreciere și marele pres
tigiu de care se bucură opera emi
nentului savant român, de largă re
cunoaștere internațională, operă 
consacrată propășirii României, în
floririi științei universale.

Membrii delegației au exprimat 
totodată dorința oamenilor de știin
ță din Turcia de a se întări legătu
rile de colaborare, schimburile de 
idei, comunicarea dintre cercetătorii 
celor două țări. S-a apreciat că a- 
ceastă vizită a înalților soli ai po
porului român în Turcia deschide 
largi perspective în acest domeniu 
conlucrării fructuoase româno-turce 
și pe tărîm științific.

Tovarășa Elena Ceaușescu a mul
țumit pentru cuvintele de apreciere 
exprimate la adresa activității. sale, 
a științei românești, a rezultatelor 
obținute în domeniul cercetării ști
ințifice și tehnologice din Rdmânia. 
Totodată, a mulțumit pentru volu
mul ce i-a fost oferit, subliniind că 
editarea lucrării „Polimerizarea ste
reospecifică a izoprenului" în Turcia 
contribuie la mai buna cunoaștere și 
întărire a colaborării dintre oamenii 
de știință din cele două țări.

în continuare, în cadrul întilnirli 
a avut loc un schimb de păreri în 
legătură cu posibilitățile existente 
pentru extinderea conlucrării bilate
rale, pe plan științific și tehnologic, 
pentru intensificarea contactelor șl 
a schimburilor de experiență dintre 
oamenii de știință, pentru soluțio
narea, prin eforturi comune, a unor 
probleme privind dezvoltarea eco
nomico-socială a României și Tur
ciei, pe baza celor mai noi cuceriri 
ale științei și tehnicii.

Referindu-se la misiunea de mare 
răspundere ce revine în societate 
oamenilor de știință, tovarășa Elena 
Ceaușescu a evidenț’at preocuparea 
României ca toți slujitorii științei, 
artei și culturii să acționeze pentru 
dezvoltarea colaborării și cooperării, 
pentru apărarea și garantarea păcii 
în Balcani, în Europa și în întreaga 
lume.

Tovarășa Elena Ceaușescu a trans
mis, cu acest prilpj, tuturor oame
nilor de știință, cercetătorilor și ca
drelor universitare din Turcia cele 
mai bune urări de prietenie și do
rința de colaborare din partea sluji
torilor științei și învățămintulul din 
România.
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IA 15 NOIEMBRIE - ALEGERILE DE DEPUTAȚI IN CONSILIILE POPULARE
EMBLEME ELECTQkÂLE

CRAIOVA

„Cetate a muncii, a culturii și științei"

DENG XIAOPING: „OPERE ALESE"

Bilanțuri rodnice. pla
nuri cutezătoare. Aceasta 
ar fi definiția cea mai suc
cintă a adunărilor cetă
țenești ce se desfășoară in 
aceste zile in circumscrip
țiile electorale ale Craio- 
vei. Tineri și virstnici. 
bărbați și femei din mari
le cetăți industriale ale 
Băniei, din laboratoare și 
instituții de învățămînt. 
din toate domeniile de ac
tivitate își desemnează 
candidați! pentru alegerile 
din 15 noiembrie, făcînd 
bilanțurile legislaturii, 
schițind planuri pentru 
noua legislatură.

La una din aceste adu
nări. circumscripția elec
torală nr. 53, un om că
runt își amintește primele 
alegeri libere, din 1946. 
Unde lucra atunci ? Era 
ucenic la o moară. La una 
din singuraticele mori care 
alcătuiau de fapt ..indus
tria craioveană". Apucase 
să învețe carte. Făcea par
te deci din acea ..jumă
tate fericită" a populației 
craiovene știutoare de car
te. Nu plătea nici chirie, 
căci părinții erau „pro
prietari". Aveau o căsuță 
cu două camere, cu pămint 
pe jos. cu cișmea-n coltul 
străzii. A fost și el Ia adu
narea electorală din 24 iu
lie 1944, unde un tînăr la 
tribună înflăcăra mulți
mea : .... Noi vrem ca din
Craiova, cetate a moșierilor 
și a opresiunii' cum era 
în trecut, să facem o ceta
te a muncii, a culturii și 
științei in- Oltenia...". Au 
fost și unii care au crezut 
că e vorta de o simplă

„promisiune electorală". 
Prea multe trebuiau făcu
te pentru împlinirea unui 
asemenea vis. „Noi însă 
nu doar că am crezut, dar 
ne-am și suflecat mînecile 
pentru treabă. Cel care de 
la tribună ne vorbea. în nu
mele comuniștilor, era to
varășul Nicolae Ceaușescu. 
Ni se adresa nouă, po
porului. Să făurim pentru 
popor. La fel ni se adre
sează și acum, cînd visul 
a devenit aevea, dar noi 
mai avem atîtea de făcut".

Craiova de azi înseamnă 
peste 3 la sută din întrea
ga producție industrială a 
țării, adică : întreaga pro
ducție națională de loco
motive diesel-electrice și 
electrice pentru linii ma
gistrale ; întreaga produc
ție de transformatoare de 
forță și aparataj electric 
de înaltă tensiune ; aproa
pe o zecime din producția 
de energie electrică a tă
rii ; șase la sută din pro
ducția de tractoare și pes
te 25 la sută din cea de 
autoturisme de oraș ; 17 la 
sută din producția de în
grășăminte chimice a ță
rii... Cetate a muncii așa 
cum o prefigura partidul, 
asa cum o întrezărea. în- 
flăcărind oamenii, iubitul 
conducător al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Orașul de-acum 40 de 
ani, cu jumătate din popu
lație analfabetă, este azi 
centru universitar unde se 
formează competențe ști
ințifice pentru întreaga 
țară. Cetatea Băniei este o 
cetate a științei, cu 5 in
stitute și stațiuni de cer

cetări. Este eetate a cul
turii, sediu de Teatru Na
țional.

Orașul de-acum 40 de 
ani al căsuțelor umile este 
azi o cetate a omului mun
cii libere. Peste 200 000 de 
craioveni din populația de 
circa 300 000 de oameni a 
municipiului locuiesc în 
cele aproape 70 000 aparta
mente noi. Until singur din 
cartierele de blocuri — 
Craiovița Nouă — numără 
azi mai mulți locuitori de- 
cit întreaga Craiovă de- 
acum patruzeci de ani.

Afiș electoral cu litere 
încrustate-n viața oameni
lor prin munca lor de zi 
cu zi, urmînd neabătut în- 
suflețitorul îndemn al con
ducătorului vizionar, to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Legislatura care se în
cheie înfățișează un bilanț 
rodnic : în campania e- 
lectorală pentru alege
rile din 1985 iși înce
pea „drumul in viață" noul 
autoturism „Oltcit" : s-au 
construit aproape 7 200 a- 
partamente noi, un adevă
rat nou orășel din blocuri 
și ansambluri cu arhitec
tură specifică, însoțite de 
circa 100 000 mp spații co
merciale ; s-a dat în folo
sință linia de tramvai pe 
o distanță de 20 kilome
tri ; s-au inaugurat noua 
și moderna casă a științei 
și tehnicii pentru tineret, 
16 săli de clasă noi ; re
țeaua de apă și termofica- 
re s-a extins cu 31 kilo
metri ; au fost moderniza
te străzi cu o suprafață de 
peste 150 000 mp.

împliniri ce se regăsesc 
în cele peste 430 propuneri 
cetățenești majore, însuși
te de consiliul popular, 
realizări • in care zecile și 
zecile de mii' de oameni 
iși recunosc totodată par
ticiparea nemijlocită.

Oamenii Craiovei, propu- 
nîndu-și candidații ia ale
geri, dezbat de fapt noul 
suiș al împlinirilor. E un 
democratism al faptelor, al 
angajării fiecăruia pe acest 
suiș. Pentru cele 71 locuri 
de deputați vor candida 
137 de oameni ai muncii, 
desemnați din rîndul celor 
mai buni la locurile lor de 
muncă, în stare să-1 mo
bilizeze pe toți craioveni! 
pentru a spori contribuția 
municipiului la Înfăptuirea 
luminoaselor obiective ale 
Congresului al XIII-lea al 
partidului, pentru a spori 
frumusețea orașului lor.

Discutind despre candi
dați, oamenii discută des
pre faptele viitoarei legis
laturi. Care sint multe și 
complexe, pe măsura înnoi
rilor revoluționare prevă
zute de partid. în afară de 
finalizarea celor zece mari 
cartiere de locuințe, tre
buie construit noul centru 
al municipiului, cu un fi
nisaj superior, cu alter
nanțe de înălțimi și tera
se ; va continua în ritm 
sporit construcția de locu
ințe, adică se vor înălța 
anual blocuri cu 2 500 a- 
partamente, avindu-se in 
vedere că in anul 1990 
populația municipiului va 
ajunge la 400 000 locuitori.

Zone Întregi cum sînt Ca
lea București, Al. I. Cuza, 
Toporaș, Romanescu, Braz
da lui Novac, Lăpuș, Ro
vine devin „păduri de ma
carale", ce vor lăsa In urma 
lor însemnele confortului 
și civilizației pentru oa
menii muncii craioveni. 
Tot anul viitor vor incepe 
lucrările la al doilea tron
son de tramvai, cale dublă, 
ce va lega gara de car
tierul Romanescu. Se pre
gătesc lucrările pentru 
prima etapă de dublare a 
conductei de aducțiune a 
apei potabile de la IZvar- 
na. Se vor pune in func
țiune stația de incinerare 
a resturilor menajere și 
cea de epurare. Va fi con
struit noul și modernul 
parc „Cornițiu"...

Iar enumerarea fiecăruia 
-din aceste obiective este 
însoțită de propuneri, de 
calcule minuțioase, gospo
dărești, de măsurare a for
țelor fiecăruia, urmată de 
cuvintele sobre ce le che- 
zășuiesc înfăptuirea : „Ne 
angajăm !“. E strînsa u- 
nitate între vorbă și fap
tă. unitate indestructibilă 
a întregului popor in jurul 
partidului, al cutezătorului 
său conducător, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Temelie 
de granit a tuturor măre
țelor înfăptuiri din toate 
localitățile țării. înfăptuiri 
care aici, la Craiova, se ex
primă în vizionarele cu
vinte : „Cetate a muncii, 
a culturii și științei".

Nicolae BĂBA1AU
corespondentul „Scinteii* *

• Figurantii : EXCELSIOR (65 49 45)
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INVITAȚIE LA O DEZBATERE:

în Editura politică a apărut volu
mul „Opere alese" de Deng Xiaoping, 
om politic și ginditor marxist, per
sonalitate de frunte a Partidului 
Comunist Chinez. Lucrarea reunește, 
in ordine cronologică, articole, stu
dii, cuvîntări din perioada martie 
1975 — noiembrie 1984. O perioadă 
scurtă, dar densă in evenimente, 
marcată de un profund proces de 
clarificare, de înlăturare a unor 
practici și aprecieri deformate, de 
dezbatere și fundamentare a unor 
noi măsuri, a unei strategii menite 
să stimuleze accelerarea și moderni
zarea construcției socialiste în China.

Date fiind răspunderile tovarășului 
Deng Xiaoping in cadrul conducerii 
partidului, în întreaga perioadă a 
construcției socialiste și cu deosebire 
în ultimii ani, rolul și contribuția sa 
deosebite la marile inițiative poli
tice și transformări din viața poporu
lui chinez, se poate aprecia că tezele, 
punctele de vedere incluse în pre
zentul volum fac parte din patrimo
niul politic și ideologic al Partidului 
Comunist Chinez.

Volumul pune cu pregnanță în lu
mină preocuparea Partidului Comu
nist Chinez pentru accelerarea con
strucției socialiste, a dezvoltării eco
nomiei naționale. Obiectivul gran
dios al etapei actuale, se subliniază, 
îl constituie modernizarea agricultu
rii, a industriei, a apărării națio
nale, a științei și tehnologiei, creș
terea, pe această bază, a producției 
globale, industriale și agricole, de 
patru ori pînă la sfîrșitul secolului, 
atingerea unui nivel al producției 
naționale pe cap de locuitor de 800 
de dolari. Acest amplu proces in
clude multiple componente — de la 
perfecționarea sistemului de condu
cere și organizare a economiei la o 
vastă acțiune de calificare și de per
fecționare a calificării forței de 
muncă, de Ia stimularea cercetării 
proprii, a aplicării rezultatelor aces
tora la promovarea unei politici de 
amplă deschidere către exterior, care 
nu exclude, ci implică bizuirea pe 
propriile forțe.

Așa cum reiese din lectura volu
mului, în planul politicii interne 
prioritatea numărul unu revine mo
dernizării agriculturii, dat fiind că 
aproximativ 80 la sută din populația 
Chinei trăiește la sate. întrucît. ac
țiunile întreprinse in acest domeniu 
au condus Ia rezultate bune, in mo
mentul de față preocupările sint 
concentrate in domeniul urban, unde 
și problemele sint mai complexe, ele 
implicind măsuri și rezolvări in mai 
multe planuri.

O direcție esențiali a perfecțio
nării conducerii economice se refe
ră la lărgirea autonomiei între
prinderilor, minelor, brigăzilor de

producție, la întărirea sistemului de 
responsabilități, menite să sporească 
angajarea cadrelor în înfăptuirea 
hotăririlor, inițiativa in depistarea 
posibilităților de sporire a producti
vității și calității, să prevină acele 
situații in care, sub pretextul condu
cerii colective, nu se manifestă răs
pundere în perfecționarea muncii. 
Acest sistem implică, așa cum se 
precizează, lărgirea sferei de compe
tențe a personalului cu funcții de 
conducere, intensificarea activității 
de formare și pregătire a cadrelor, 
instituirea unor norme menite să sti
muleze și să recompenseze perfor
manța, să sancționeze neindeplini- 
rea. în acest context, este reliefată 
„importanța strategică" a educației și 
instrucției in înfăptuirea tuturor 
marilor obiective ale construcției so
cialiste în China contemporană. 
„Cheia înfăptuirii modernizării este 
dezvoltarea științei și tehnicii (...) Fără 
o atenție serioasă acordată științei și 
invățămintului. cele patru moderni- 
<ri sint lipsite de perspectivă, devin 
vorbe goale".

Pe parcursul aplicării noilor mă
suri privind accelerarea operei de 
modernizare a vieții economico-so- 
ciale au apărut și fenomene negati
ve. stări de dezordine care au pă
gubit interesele economiei naționale, 
fiind necesar, așa cum se subliniază 
în volum, să se sancționeze drastic 
orice abatere, să se acționeze pen
tru a se instaura peste tot climatul 
de muncă și angajare cerut de în
făptuirea modernizării.

Asemenea obiective ridică noi exi
gențe în fața activității partidului, 
impunind .întronarea unui stil de 
lucru revoluționar și realist, îmbu
nătățirea generală a muncii de 
partid. „Țara noastră a intrat In
tr-o nouă perioadă de dezvoltare și 
deci in conținutul principal al acti
vității de partid și in stilul de 
muncă al acestuia trebuie să se pro
ducă transformări corespunzătoare".

Direcțiile conturate in volum pri
vind perfecționarea activității parti
dului sînt diverse. între ele reține 
atenția importanța ce se acordă eli
berării gîndirii cadrelor, a comuniș
tilor. a maselor de rigidități și inter
pretări deformate, de practicile 
copierii și aplicării mecanice a unor 
teze și experiențe. Formarea deprin
derii de a căuta adevărul în fapte, 
pornind în orice împrejurări de la 
realități, sporirea numărului de ex
ploratori ai noului în partid și în 
popor, care să activizeze, să mobi
lizeze. să stimuleze colectivele, re
prezintă nu simple acțiuni educative 
— e adevărat, la proporții uriașe — 
ci o „problemă politică vitală care 
vizează însăși înfăptuirea cu succes

a misiunii și răspunderii partidului, 
viitorul și destinele construcției 
socialiste".

O asemenea vastă operă socială *i  
politică implică drept condiție fun
damentală — se subliniază in volum 
— aplicarea consecventă a centralis
mului democratic, accentuarea la
turii democratice care să garanteze 
exprimarea liberă, fără temeri a 
opiniilor valoroase, respectarea 
neabătută a drepturilor civice pre
văzute în legile țării, perfecționarea 
legislației în spiritul acestei cerințe.

O sarcină de mare răspundere a 
partidului in etapa actuală — se 
apreciază — este Însușirea de către 
cadrele și membrii de partid, de 
către masele largi a marxism-Ieni- 
nismului și gîndirii Mao Zedong, 
„care continuă să fie ideologia noas
tră conducătoare", lărgirea orizontu
lui teoretico-ideologic al membrilor 
de partid, dezvoltarea și îmbogățirea 
concepției despre lume a clasei 
muncitoare în lumina condițiilor 
actuale.

Spații largi sint consacrate In lu
crare reliefării politicii externe a 
R. P. Chineze, prezentării principii
lor care stau la baza acestei politici 
de largă deschidere ce include, deo
potrivă, toate zonele lumii, un mare 
număr de state, fără deosebire de 
orînduire socială. în abordarea au
torului, principiile coexistenței paș
nice reprezintă cea mai bună garan
ție a unor relații stabile, durabile, 
destinse dintre state. în acest con
text, o atenție deosebită este acor
dată problemei păcii și dezvoltării, 
considerată de cardinală importanță: 
„Pe plan mondial două mari pro
bleme sint deosebit de importante, 
una este problema păcii, iar cealaltă 
aceea a relațiilor dintre Nord șl 
Sud".

Firește, conținutul lucrării este 
mult mai bogat în idei, orientări și 
opțiuni de natură politică, economi
că și socială, menite să evidențieze 
spiritul înnoitor, creator în care sint 
abordate problemele 
practice ale edificării noii societăți 
în China de astăzi,

teoretice și

preocupările 
actuale și de perspectivă ale Parti
dului Comunist Chinez, ale poporului 
chinez.

Apariția tn România a volumului 
„Opere alese" al tovarășului Deng 
Xiaoping este primită cu interes de 
opinia publică din țara noastră, ca 
o modalitate de cunoaștere a reali
zărilor comuniștilor chinezi, a preo
cupărilor și obiectivelor urmărite 
acum, in preajma celui de-al XIII-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Chinez.

Paul DOBRESCU

Ora de dirigentie și profesorul diriginte
Dirigențla este o Învestitură cu 

implicații ce depășesc cadrul 
limitat al orarului. Ea nu ad

mite nici pauze, nici derogări, căci 
se suprapune, practic, peste întreaga 
viață școlară (și nu greșesc, cred, 
cind spun că reflexele ei specifice 
trebuie căutate și in sfera manifestă
rilor extrașcoiare) a elevilor. Numai 
printr-yn qfelșg permanent,, priotrzQ, 
statornica „intrare în rezonanță" a 
elevilor și a profesorului-diriginte se 
poate realiza comunicarea, acea do
rită legătură sufletească pe care o 
presupune pedagogia eficientă. 
Această cunoaștere nu se poate rea
liza imediat și spontan. Ea cere din 
partea dirigintelui o observare aten
tă și permanentă a elevilor săi, sur
prinderea lor în diverse ipostaze, la 
lecții, la diferite activități politico- 
ideoiogice, cultural-artistice, științi
fice și de muncă patriotică. De aici 
obligația profesorului diriginte de a 
asista la diverse ore de curs și de 
a participa la activitățile din cercu
rile tehhico-științifice și cultural-ar- 
tistice la care sint înscriși elevii săi. 
De asemenea. împreună cu coman
damentul deta
șamentului de 
pionieri sau cu 
biroul organiza
ției U.T.C. din 
clasă, el trebuie 
să inițieze ac
țiuni și activități 
diverse la care 
să antreneze pe 
toți elevii clasei 
și să le stimuleze inițiativă. Deprin
derea regretabilă, în curs de dispari
ție, de a separa cadrul activității 
școlare de cel al acțiunilor pionie
rești nu poate decit să dăuneze 
comunicării, dezvoltării spiritului de 
inițiativă al clasei. Profesorul care 
s-ar arăta dezinteresat de elemente 
ale vieții pionierești, de obiectivele, 
frămîntările, inițiativele detașamen
tului și-ar îngusta singur punțile 
spre sufletul copiilor și ar avea în 
cele din urmă acces doar la un singur 
strat al psihologiei atit de delicate a 
preadolescentului și adolescentului. 
Cu „mentalități de domn Vucea", cu 
permanente amenințări nu se poate 
obține decit o disciplină superficia
lă, a cărei crustă subțire crapă la 
prima ocazie. Asemenea practici re
prezintă de fapt un elocvent certi
ficat de incompetență pedagogică. 
Cine seamănă amenințări, vorbe gre
le și jigniri nu poate culege decit 
rezervă, dezinteres mai mult sau mai 
puțin mascat și, cine știe, amintirea 
unor traume sufletești ce-i vor fi 
imputate fie deschis, fie prin pri
virea indiferentă a celui ajuns la ora 
absolvirii.

Nu-i mai puțin adevărat că pentru 
cunoașterea elevilor se impune și o 
legătură strinsă cu familia pentru a 
avea o imagine clară a climatului 
afectiv, moral, a posibilităților de în- 
drumare și control din partea pă
rinților, a relațiilor dintre părinți și 
copii, dintre frați și surori, chiar din
tre elevi și locuitorii cartierului 
unde aceștia domiciliază.

Dirigintele e in fond un arhitect al 
sufletelor în formare, un constructor 
de conștiințe, de tactul și cunoștin
țele sale depinzînd trăinicia „con
strucțiilor sufletești" încredințate de 
societate. Planșeta lui e însăși viața, 
în multitudinea manifestărilor sale. 
El trebuie să fie stăpîn și pe „im
ponderabile", dar și pe legile struc
turării psihologice. Iată de ce cred 
că un rol important în activitatea 
muncii dirigintelui il au planifica
rea, organizarea și desfășurarea ac
tivităților educative. Tematica orelor 
de dirigenție trebuie să vizeze toate 
laturile educaționale, fiind necesar 
să fie incluse teme și activități de 

educație patriotică, moral-cetățeneas- 
că, estetică, rutieră etc. Stabilirea și 
alegerea temelor să se facă prin con
sultarea elevilor și chiar la sugestia 
Jor. sondind opinia clasei și desci- 
frind sfera de interese și preocupări, 

întotdeauna dirigintele trebuie să 
aibă in vedere ca elevii săi să cu
noască direcțiile fundamentale 
ale politicii partidului și statului 
nostru, să-i ajute să înțeleagă marile 
prefaceri din viața poporului nostru 
sub conducerea cutezătoare a comu
niștilor. Elevii trebuie să fie educați 
în spiritul cultului față de cei care 
s-au jertfit pentru libertate și uni
tate națională, pentru rieatirnare și 
dreptate socială. Se impune ca per
manent, așa cum arăta secretarul 
general al partidului nostru la Con
gresul al III-lea al educației poli
tice și culturii socialiste, să dezvol
tăm la tineretul patriei noastre 
„spiritul de abnegație și hotărîrea de 
a munci acolo unde societatea o cere, 
de a învinge orice greutăți, de a se 
afirma și rămîne, in toate împreju
rările, un fiu credincios al poporu
lui".

Constructor de conștiințe

Activitatea politico-educativă la ni
velul clasei cere din partea pro
fesorului diriginte antrenarea în
tregului colectiv de elevi in comba
terea diferitelor stări negative care 
pot apărea : chiulul de la ore, acte 
de indisciplină, acțiuni de distrugere 
a avutului obștesc, încălcarea diferi
telor prevederi ale regulamentului 
școlar etc. Elogiile și sancțiunile 
dirigintelui se cuvin de aceea expli
cate, uneori elaborate chiar de comun 
acord cu clasa. Timpul profesorului 
discreționar a apus de mult. Nota la 
purtare poate constitui un factor 
eficient de acțiune pedagogică. Sta
bilirea ei nu trebuie să fie arbitra
ră. ci rezultatul consultării tuturor 
profesorilor care predau la clasa 
respectivă, dar și a elevilor pe care 
ii conduce și îndrumă. Dirigintele 
trebuie să dea dovadă de obiectivi
tate și tact pedagogic, în evaluarea 
exactă a comportamentului elevilor 
săi, intrucit numai astfel el poate fi 
stimat și urmat de cei pe care ii 
conduce, ascultat cu respect și, de 
ce nu. iubit. Atestatul de competen
ță profesională și omenească al pro
fesorului diriginte poate fi obținut și 
pe alte căi decit cea clasică — pre
zența la catedră. Petrecerea în mod 
plăcut și reconfortant a timpului 
liber al elevilor, organizarea de dru
meții și excursii atractive pentru cu
noașterea frumuseților naturii, dar și 
a marilor transformări din viața po
porului nostru in anii construcției 
socialiste pot fi cîteva dintre “le. 
încununarea misiunii sale educative 
e de căutat în orientarea școlară și 
profesională a elevilor, care nu 
trebuie să se facă numai in clasele 
terminale ale ciclului gimnazial sau 
liceal, ci, permanent, ținind cont de 
cerințele dezvoltării economico-so- 
ciale a țării și în raport cu aptitu
dinile elevilor.

Mereu prezent în mijlocul elevi
lor săi. muncind cu tact și dăruire, 
cu dragoste și înțelegere, integrîn- 
du-se in viața clasei pe care o con
duce, dirigintele va fi privit de cei 
din bănci ca un adevărat părinte și 
prieten apropiat căruia poți să i te 
destăinui oricind cu încredere și de 

la care poți aștepta efectiv un sprijin 
salutar.

Aceste reflecții asupra responsabi
lităților și sarcinilor profesorului 
diriginte sint rodul experienței, per
sonale de slujitor al școlii de aproape 
două decenii, dar și pe marginea 
cazurilor prezentate în articolul pu
blicat in „Scinteia" (nr. 13 979). Dacă 
primele două Ipostaze de. profesori 
diriginți semnalate in articol sint 
reconfortante și pilduitoare, cel de-al 
treilea iți lasă un gust amar. Com
portarea dirigintei dintr-o școală din 
centrul unui mare oraș este total 
anacronică. Atitudinea față de copilul 
blond, de statură potrivită, inteligent 
și cu spirit de inițiativă, stimat și 
iubit de colegi, care l-au ales in 
mod democratic in funcția de coman
dant de detașament pentru calitățile 
sale, în pofida dorințelor dirigintei, 
demonstrează lipsă totală de obiec
tivitate, uscăciuni sufletească și 
pornire pătimașă, chiar un spirit 
vindicativ. Diminuarea notei la 
purtare pe trimestrul al doilea pen
tru o faptă săvirșită in trimestrul 
precedent este elocventă, acest lucru 

arătînd că pro
fesoara nu urmă
rea sancționarea 
drastică â unei 
culpabilități in
voluntare săvîr- 
slte de elev, ci 
scoaterea lui de 
pe podiumul pre- 
mianților. O ase
menea mentali

tate nocivă nu are ce căuta în rindul 
slujitorilor școlii noastre contempo
rane. Optica preferențială, adoptarea 
unor criterii discriminatorii in apre
cierea faptelor elevilor pe care ii 
îndrumă poate mutila sufletul candid 
al copilului, poate să-i zdruncine în
crederea în semeni, să-i reteze 
elanul și să-1 traumatizeze psihic 
pentru toată viața.

în contrast cu această situație aș 
propune spre reflecție cititorilor 
două cazuri din cariera mea didac
tică. în al treilea an de învățămînt, 
am primit în colectivul clasei pe care 
o conduceam ca diriginte un elev 
repetent ce depășea , cu doi ani 
virsta noilor colegi. Priritr-o colabo
rare strinsă cu familia, făcînd aproa
pe zilnic vizite la domiciliul lui, 
colaborind cu ceilalți profesori ai 
clasei, în urma unor convorbiri in
dividuale îndelungate cu elevul în 
cauză, am reușit să-1 integrez în 
viața școlii și să-1 fac să promoveze. 
La sfîrșitul ciclului gimnazial (se în- 
timpla in 1973!), l-am orientat 'spre 
o școală profesională, păstrind o 
corespondență aproape bilunară, de
clanșată de mine și susținută apoi 
de el. După ce s-a calificat, a devenit 
un muncitor competent și disciplinat 
la locul de muncă. Totdeauna cind 
ne întilnim nu uită să-mi mulțu
mească.

Celălalt caz are ca protagonist o 
absolventă de liceu, promoția 1977, 
care după insuccesul de la exame
nul de admitere în invățămintul su
perior, abătută și disperată. m-a 
căutat pentru a-mi cere sfatul. I-am 
sugerat să se încadreze în cimpul 
muncii, indieîndu-i posibilități con
crete, iar apoi să încerce din nou să 
dea la facultate, cursuri serale.

Peste ani, cu prilejul întilnirii 
foștilor absolvenți, a mărturisit că 
un sfat bun, dat la timp l-a redat 
încrederea în forțele sale. Azi e in
gineră la o mare întreprindere din 
Capitală.

Dumitru Șerban DRAGOI
profesor doctor.
Liceul ogroindustriol Drăgânești-Olt

20.00 Telejurnal
20.20 T.I.B. ’87 (color)
20,35 Tribuna TV. Afirmarea tot mal 

puternică a principiilor autocon- 
ducerli muncitorești și autoRes- 
tiunij economico-financiare

20.50 Sub arcul de triumf al vremii 
comuniste. Versuri și cîntece 
patriotice

21.00 Film artistic în serial (color). 
„Păpușa**.  Producție a studiouri
lor poloneze. Episodul 1

21.50 Telejurnal

vremea
Institutul <le meteorologie și hidrolo

gie comunica timpul probabil pentru 
intervalul 21 octombrie, ora 20 — 24 
octombrie, ora 20. tn țară : Vremea 
va fi predominant frumoasă, cu cerul 
variabil, dar cu înnorări ceva mai ac
centuate la începutul intervalului in 
sudul și estul tării. Precipitații slabe 
sub formă de burniță și ploaie vor 
cădea pe alocuri in prima parte a in
tervalului In Moldova. Dobrogea. 
Muntenia șl Oltenia. Vuitul va sufla 
slab pină la moderat, cu unele inten
sificări din sectorul nord-estic, pe li
toral. Temperaturile minime vor osci
la între zero și 10 grade, iar cele ma
xime, în general, între 12 și 22 grade. 
Se va mai semnala ceață,» pe alocuri, 
în sudul și estul țării și izolat în cele
lalte regiuni. Spre sfîrșitul intervalu
lui, in regiunile nordice și centrale, 
local, se va produce brumă. In Bucu
rești : Vremea va deveni din nou 
frumoasă. Cerul va fi variabil, cu 1n- 
norări mal accentuate la Începutul in
tervalului. cind se mențin condiții de 
burniță sau ploaie. Vîntul va sufla 
slab pînă la moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 7 și 10 
grade, iar cele maxime Intre 16 și 19 
grade.

Școala ospitalității
tn lunile reci. de 

toamnă si iarnă, cind 
plajele litoralului sint 
pustii, personalul ho
telurilor și restau
rantelor din stațiuni
le de pe malul mării 
se află... in plin „an 
școlar", de reciclare, 
de împrospătare a 
cunoștințelor profe
sionale. La Centrul 
de formare si perfec
ționare pentru cadre
le din industria hote
lieră și turism, filiala 
Litoral, aflăm de lâ 
directorul instituției 
că circa 10 000 de per
soane — șefi de uni
tăți, bucătari, ospă

Amortizoarele neamortizate
Pentru a scăpa de 

zgomotele produse de 
izbirea ușilor metalice 
de la intrare, comi
tetul asociației de lo
catari a blocului „D" 
din strada Emil Bod- 
năraș nr. 27 din 
Capitală a hotărit 
să monteze amor- 
tizoare la toate uși
le. S-au cumpărat 
amortizoarele, s-a a- 
dus un meșter bun de 
la l.C.R.A.L. pentru 
a le monta, dar după 
citeva zile... s-au de
fectat. ..Soluția ?“ Alti 
bani, alte amortizoare.

tari. receptioneri de 
hotel etc. — vor trece 
acum prin sălile de 
curs ale centrului.

Căci renumita ospi
talitate românească 
cere noi și noi cu
noștințe de specialita
te. spre a fi la înăl
țimea exigentelor
oaspeților din tară și 
de peste hotare, tn 
sălile de clasă se află 
un bogat material 
didactic care ajută la 
reconstituirea ambi
antei din hoteluri și 
restaurante. Este in
teresant de remarcat 
că la aceasta contri
buie și filmele .cu ca

Numai că. la citeva 
luni, s-au defectat si 
acestea. Pină la urmi 
s-au cumpărat vreo 
patru seturi. Dar toa
te la un loc nu au 
funcționat nici cit să 
„amortizeze" prețul 
(consistent) al unuia 
singur. Cit despre 
amortizarea zgomote
lor, ce să mai vorbim !

Dar de ce amorti
zoarele trebuie mereu 
schimbate și nu repa
rate, ca atîtea obiecte 
de uz casnic ? „Pen
tru că sint total neco
respunzătoare" — am

în strinsă legătură cu viața, 
cu obiectivele dezvoltării economico-sociale

(Urmare din pag. I)

muncii, a cutezanței în gindire și ac
țiune. statornicirea unui climat de 
inaltă exigență, dezvoltarea spiritu- 
-ttrr'xte-irrfțiativă și răspundere tn-in- 
făptuirea exemplară a prevederilor 
planului pe acest an și pe întregul 
cincinal. Întărirea ordinii și discipli
nei în toate domeniile, respectarea 
strictă a hotăririlor de partid, a legi
lor țării, eliminarea oricăror menta
lități și atitudini înapoiate, retrogra
de față de muncă și societate, com
baterea stărilor de lucruri negative, 
a corupției, furtului, leneviei și biro
cratismului. Conducerea partidului s- 
preciază că este necesară o adevă
rată revoluție în gîndirea și acțiunea 
oamenilor muncii, in general, a ca
drelor de conducere, in special. _ în 
nivelul lor profesional, tehnic, știin
țific și cultural, în formarea omului 
nou. cu o înaltă conștiință revoluțio
nară. patriotică.

Organele și organizațiile de partid, 
organizațiile de masă și obștești vor 
acționa pentru buna organizare și 
desfășurare a invățămintului poli
tico-ideologic. urmărind ca proble
mele teoretice, politico-ideologice să 
fie Însușite în strinsă legătură cu 
problemele concrete ale activității 
practice din fiecare unitate și loc de 
muncă.

In lunile care au mai rămas din 
acest an, în toate cursurile învăță- 

racter didactic (unele 
realizate „pe viu"), 
proiectate si apoi su
puse dezbaterii, din 
care rezultă cum tre
buie si cum nu tre
buie să fie oferit un 
anume serviciu soli
citat de turiști. O bo
gată bibliotecă de spe
cialitate. cu cărți și 
diferite publicații de 
specialitate. ■ stă la 
dispoziția acelora de 
care depinde in mare 
măsură menținerea 
faimei de gazdă bună 
a litoralului nostru.

Rodfca ȘERBAN

primit răspunsul de la 
o unitate a cooperati
vei Metalo-casnica, 
singura care mai în
cearcă să le „dreagă". 
Or. dacă întreprinde
rea producătoare nu le 
asigură nici o garan
ție. nici măcar cînd 
sint noi, cum ar pu
tea cooperativa noas
tră să le mai refacă ?“

Nu știm cit de justi
ficată este această 
opinie, dar. ceea ce 
știm este faptul că 
se cheltuiesc nu pu
tini bani din buzuna
rul locatarilor pentru 

mîntului politico-ideologic de partid 
și al organizațiilor de masă și ob
ștești vor fi dezbătute teme privind 
rolul Partidului Comunist Ropiân ca 
centru vital și forța conducătoare a 
introgii națiuni, creșterea eficienței 
activității ideologice și politico-edu
cative in spiritul cerințelor formula
te de tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
la Congresul al III-lea al educației 
politice și culturii socialiste, ne
cesitatea perfecționării și lărgirii 
continue a sistemului democrației 
muncitorești revoluționare. începind 
din luna ianuarie, în toate cursurile 
invățămintului politico-ideologic de 
partid și al organizațiilor de masă 
și obștești, în cadrul universității 
politice și de conducere se vor abor
da în mod temeinic, prin studiu in
dividual, dezbateri și seminarizări, 
tezele, ideile și orientările cuprinse 
în Raportul ce va fi prezentat la 
Conferința Națională a P.C.R., în 
celelalte documente adoptate.

Experiența a dovedit că eficiența 
Invățămintului politico-ideologic este 
condiționată în măsură decisivă de 
studiul individual, prin care se rea
lizează aprofundarea materialului 
bibliografic, cerință ce se ridică deo
potrivă atît în fața propagandiștilor, 
cit și a cursanților.

Exigențele superioare care stau in 
acest an în fața invățămintului poli
tico-ideologic determină responsabi
lități sporite și in ce privește activi

miile de amortizoare 
care „zac" neutilizate 
în casele oamenilor 
sau in rafturile co
operativei, fără a mai 
putea fi reparate. 
Imobilizîndu-se. tot
odată, și o însemnată

Cine
Pe mai multe va

goane ale trenului de 
marfă care staționa in 
stația Fetești — Ialo
mița erau scrise cu 
litere mari, vizibile in
strucțiunile de încăr- 
care-descărcare : 1)
Verificați încheierea 
bună a clapelor de la 
ambele ca nete ale va
gonului : 2) Daschideți 
minerale individuale 
de la fiecare clapă ; 
3) Deschiderea clape
lor se face de Ia mi
nerale situate la am
bele capete ale vago
nului". Concis si clar. 
Numai că. deși in
strucțiunile sint lim
pezi ca lumina zilei, 
de-a lungul liniilor 
se zărasc. in zeci si 
zeci de locuri urmele 
neglijențelor grave ale 
celor care au descăr
cat vagoanele : gră
măjoare. grămăjoare 
de — unii cetățeni 
spun că ar fi fosfați, 
alții, că ar fi azotați 
— produși ai Combi- 

cantitate de metale 
deficitare și energo- 
intensive (circa 2 kg 
de bronz, aluminiu, 
fontă, fier etc. pentru 
fiecare bucată).

Ce are de spus — si 
de răspuns — intre-

natului din Turnu 
M ăgurele.

Grămăjoarele sînt de 
fapt grămezi (circa 
7—8 kg fiecare). Fac 
însă excepție cele din 
stația Ciulnița. care 
încep de la... un sfert 
de vagon în sus.

— Ce e cu risipa 
asta de îngrășăminte ? 
— i-am întrebat pe 
impiegații din Fetești.

— Păi ce să fie ? 
Neglijenta celor care 
au descărcat si au 
preluat marfa. Știți că 
aceste îngrășăminte, 
cind pleacă de la com
binat sint cîntărite la 
kilogram ? Ei bine, 
cind ajung la destina
ție. adică în C.A.P.- 
uri. sînt preluate „pe 
încredere". Cit o fi. o 
fi 1 Ce contează dacă 
la un hectar lipsesc, 
să zicem. 10—20 kilo
grame. Pentru noi. 
C.F.R.-ul. rău e că ne 
face dezordine si mur
dărie in gări.

Lăsind la o parte

tatea cabinetelor pentru activitatea 
ideologică și politico-educativă, cit 
și a punctelor de documentare poli- 
tico-ideologică organizate in între
prinderi și instituții. Zestrea acesto
ra va spori considerabil prin edi-» 
tarea, la nivel central, a unor tema
tici, bibliografii, consultații, răspun
suri și întrebări, îndrumare metodi
ce. planșe și alte materiale.

Pentru o cit mai bună însușire a 
politicii partidului nostru, a tezelor 
și ideilor cuprinse in cuvîntările se
cretarului generai, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. organele, de 
partid vor trebui să acționeze pen
tru realizarea unui număr sporit de 
activități practice, in afara cursuri
lor, consfătuiri metodice, schimburi 
de experiență, simpozioane, vizite la 
cele mai moderne întreprinderi de 
profil, ia muzee și expoziții, întâl
niri cu activiști de partid și de stat, 
cu personalități ale vieții științifice 
și culturale, prin care să se exem
plifice și să se aprofundeze proble
matica din tematicile studiate la in
vățămintul politico-ideologic. Astfel, 
organele și organizațiile de partid 
își vor afirma și mai puternic rolul 
conducător, sporindu-și capacitatea 
de a uni șl mobiliza energiile tutu
ror oamenilor muncii pentru înfăp
tuirea exemplară a obiectivelor ac
tualului cincinal, a politicii ds fău
rire a unei civilizații noi, superioare 
în societatea noastră socialistă.

prinderea. producătoa
re — l.R.E.M.O.A.S. 
— București ? Răs
puns real și corect, 
fără justificări... a- 
mortizante.

Dumitru MANOLE

plătește risipa ?
faptul că tntr-adevă.r. 
datorită descărcării de 
mintuială a acestor 
îngrășăminte. rămîn 
urme ce dispar greu 
(deci C.F.R.-ul ar tre
bui să-i sancționeze 
exemplar pe făptași), 
se mai ridică o între
bare : cine plătește ri
sipirea acestor sub
stanțe at.it de valoroa
se pentru a spori re
coltele. deci pîinea 
țării ? Poate inginerii 
agronomi investiți cu 
gospodărirea judicioa
să a lor ? Care sint o- 
bligati să asiste la o- 
peratiunea de prelua
re în cantitățile expe
diate a îngrășăminte
lor chimice și la încor
porarea lor în sol 
potrivit normelor sta
bilite. Sau se conside
ră că ..pămintul 
tace" ? O tăcea, dar 
nu trece cu vederea. 
Căci își ..spune" cu- 
vintul în cantitățile de 
recolte mai mici.

Gh. GRAURE

cinema
• Trandafirul galben: LIRA (SI 71 71) 
— 9: 11: 13: 15; 17; 19
• Nea Mărfn, miliardar : COTRO-
CENI (49 48 48) — 15: 17; 19
• Colierul de turcoaze ; VIITORUL 
(10 67 40) — 15: 17; 19
• Declarație de dragoste. Liceenii : 
AURORA (35 04 66) — 8.30; 12; 15.30; 
18,45
• A doua variantă » MUNCA 
(21 50 97) — 19
• Pădurea de fagi : PROGRESUL 
(23 94 10) — 15; 17; 19

• Mari regizori, mari actori: SCALA
(11 03 72) — 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15
• Medalion Errol Flynn : STUDIO 
(59 53 15) — 10; 12,15; 14.30: 16,45; 19
• Acțiunea „Edelstein" : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 17: 19
• Visul unei actrițe : LUMINA
(14 74 ÎS) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Program special pentru copii si 
tineret: DOINA (16 35 38) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19

• Vine el, fratele meu : BUZEȘTI
(50 43 58) — 15; 17; 19

teatre
• Teatrul Național (14 7171. sala 
mare) : Zbor deasupra unui cuib de 
cuci — 18 ; (sala Amfiteatru) : Acto

rul — 18 ; (sala Atelier) : Autograf 
— 18
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : concert 
susținut de orchestra de cameră a 
filarmonicii. Dirijor : Mircea Crls- 
tescu. Solist : Alirio Diaz (Venezue
la) — 19 ; (la Muzeul de artă al Re
publicii Socialiste România) : Re
cital de pian Carmen Rotaru —* 18
• Opera Română (13 18 57) : Poves
tirile Iul Hoffmann — 18

• Teatrul de operetă (13 63 48. bd. 
N. Bălcescu nr. 2) : Mam'zelle 
Nitonche — 18,30
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Grădina Icoanei, 11 95 44) : 
Dialoguri — 19
• Teatrul Mie (14 70 81) : Ivona, 
principesa Burgundiei — 18.30
• Teatrul Foarte Mlo (14 09 05) : 
Lewis și Alice — 19
• Teatrul Ciulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Evul mediu lntlmplător 
(Teatrul Național Tg. Mureș) — 19

• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Pe-un picior de 
plai — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 53) : 
Mary Poppins — 9 : Pistruiatul — 15
• Circul de stat București (10 41 95) : 
„A sosit circul !“ — 19
• Teatrul „Țăndărică*  (sala Victo
ria, 15 23 77) ; Elefănțelul curios — 
10; 15; (sala Cosmonautilor. 11 12 04)4 
Poveste despre marionetă —• 15
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încheierea lucrărilor sesiunii Consiliului 
economic româno-american REZULTATE 1N ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A REPUBLICII DEMOCRATICE SOMALIA
Mart! s-au Încheiat la București 

lucrările celei de-a XlV-a sesiuni a 
Consiliului economic româno-ame
rican.

în spiritul mesajelor adresate de 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Ronald Reagan, mem
brii consiliului au examinat stadiul 
actual și perspectivele de intensifi
care. în continuare, a schimburilor 
comerciale reciproce și a cooperării 
bilaterale si pe terte piețe, valorifi- 
cind pe deplin experiența pozitivă 
acumulată pină In prezent. O aten
ție deosebită a fost acordată posibi
lităților existente pentru creșterea 
și diversificarea comerțului și co
operării româno-americane in dome
niul construcțiilor de mașini, al al
tor sectoare ale industriei de virt 
De ambele părți s-a apreciat im
portanța încheierii de contracte pe 
termen lung care asigură stabilitate 
Si perspectivă relațiilor comerciale

r

Cronica zilei
Marți au început în Capitală „Zi

lele muzicii olandeze", manifestare 
înscrisă în cadrul relațiilor cultural- 
artistice existente între România și 
Olanda. Urmînd „Zilelor muzicii ro
mânești", desfășurate, în 1985, la 
Amsterdam și Rotterdam, actuala 
manifestare artistică are înscrise în 
program concerte la București și 
Cluj-Napoca, precum și un simpo
zion consacrat creației muzicale 
olandeze. în cadrul concertului de 
deschidere, desfășurat la Muzeul de

TIRGUL INTERNATIONAL - BUCUREȘTI 1987
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Mijloace de transport moderne
Autovehiculele românești și-au ciș- 

tigat de multă vreme un binemeritat 
renume pe toate meridianele lumii. 
I.a actuala ediție a Tîrgului interna
țional București, ca in fiecare an, 
întreprinderea de comerț exterior 
„Autoexportimport" din Brașov se 
prezintă cu un larg evantai de pro
duse, pe care Ie oferă partenerilor 
de peste hotare.

Nomenclatorul produselor fabri
cate cuprinde peste 50 de autovehi
cule de transport și mai bine de 90 
tipuri de componente și repere auto, 
realizate de întreprinderea de auto
camioane Brașov, întreprinderea „Au- 
tqbuzuT’-București, întreprinderea 
mecanică Mîrșa, întreprinderea au- 
tomecanica-Mediaș și alte zece între
prinderi producătoare de componen- 
*e și subansamble. Printre expona

te prezentate în standul exterior, 
„flat pe platforma centrală a Com
plexului expozițional, pot fi remar
cate autocamioane, autotractoare, au-

Opinii ale unor oaspeți de peste hotare
TVAN CEAKALOV, directorul pa

vilionului R. P. Bulgaria : „După 
cum este cunoscut, raporturile econo
mice între cele două țări vecine și 
prietene se dezvoltă în continuare pe 
bâza factorilor creșterii potențialului 
lor industrial și tehnico-științific. 
Un impuls puternic pentru adinci- 
rea și diversificarea formelor de co
laborare bilaterală l-au adus și-l 
aduc întilniriie devenite tradiționale 
dintre conducătorii de partid și de 
stat ai Bulgariei și României, tova
rășul Todor Jivkov și tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. O importanță 
deosebită pentru dezvoltarea relați
ilor în viitor o are șl Acordul-Pro- 
gram semnat la București in 1980. 
Ritmul de creștere mediu anual al 
schimburilor de mărfuri din ultimii 
ani este de peste 10 la sută. Astfel, 
în 1985 livrările reciproce de pro
duse ale industriei constructoare de 
mașini s-au dublat în comparație cu 

iul 1980, prevăzindu-se o nouă 
.reștere in acest domeniu pină în 
anul 1990. Bulgaria va livra pe pia
ța română electrostivuitoare, moto- 
stivultoare și piese de schimb pen
tru acestea, mașini pentru prelu
crarea metalelor, produse electroni
ce și electrotehnice, utilaje și echi
pamente moderne pentru mecaniza
rea depozitelor, vagoane de marfă. 
Din România vom importa mașini 
pentru prelucrarea metalelor, apa
ratură pentru Înaltă și joasă ten
siune, camioane pentru mărfuri, 
componente electronice, mașini de 
țesut, instalații pentru centrale ato
mice. O formă eficientă de îmbo
gățire continuă a relațiilor economi
ce bulgaro-române și o expresie a 
creșterii lor o reprezintă partici
parea tradițională a țării noastre la 
Tîrgul internațional București".

Ing. JAN SOCHOR, directorul pa
vilionului Cehoslovaciei : „Cea
de-a XlII-a ediție a T.I.B. coincide 
cu tot atitea participări ale Cehoslova
ciei la manifestarea economico-co- 
mercială din capitala României. A- 
ceasta constituie o expresie elocven
tă a strinselor relații de prietenie și 
colaborare dintre țările noastre.

Pavilionul Cehoslovaciei la T.I.B. 
’87 înglobează oferta comercială a 15 
întreprinderi de comerț exterior, 
printre care „Strijimport", „Stroj- 
export", „Mertimex", „Kovo", „Tech- 
noexport", „Technopol", „Motokov", 
„Herkuria", „Skloexport" sînt spe
cializate în exportul de mașini-unel- 
te, mașini și utilaje energetice și

româno-americane. Totodată, au fost 
reliefate avantajele constituirii de 
societăți mixte, ca una din formele 
de cooperare bilaterală pe termen 
lung. •

La încheierea lucrărilor. pre
ședinții celor două părți în consiliu. 
Vasile Baltac, director general al 
Centralei Industriale de Electro
nică și Tehnică de Calcul, și Nor
man Heller, președinte și director 
general al firmei „Pepsi Co. Wines 
and Spirits International", au semnat 
Comunicatul comun al sesiunii.

Cu ocazia lucrărilor consiliului, 
conducători ai unor întreprinderi ro
mânești de comerț au purtat convor
biri și au semnat contracte de ex
port și de cooperare bilaterală, in
clusiv pe terte piețe, cu reprezen
tanți ai unor firme americane pre- 
zenți la sesiune.

(Agerpres)

artă al Republicii Socialiste Româ
nia, au fost interpretate creații re
prezentative din literatura muzicală 
olandeză contemporană, precum și 
piese românești.

Au participat reprezentați ai Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste, Uniunii Compozitorilor și Mu
zicologilor, alți oameni de artă și 
cultură.

A fost prezent Charles S. Van Stra- 
ten, ambasadorul Olandei la Bucu
rești.

(Agerpres)

toremorchere și autobasculante e- 
chipate cu motoare „diesel" de 215, 
256, 270, 280, 320 și 360 CP, destinate 
transportului de mărfuri diferite la 
distanțe lungi, cu sarcini utile pină 
Ia 30 tone ; autovehicule cu destina
ții speciale : autotrenuri, furgonete 
frigorifice, autotrenuri pentru trans
portul mărfurilor generale și confec
țiilor. autobetoniere, automacarale etc.

,.Autoexportimport" oferă, de ase
menea, autobuze urbane de mare ca
pacitate. echipate cu motoare „die
sel" de 240 CP, autobuze „Rocar" des? 
tinate turismului, troleibuze articula
te, precum și gama autoutilitarelor 
modernizate din familia TV 35. Da
torită calităților lor tehnico-funcțio- 
nale, autovehiculele românești se ex
portă în numeroase țări, intre care 
R.D. Germană, Cuba, Polonia, Unga
ria, Cehoslovacia, Bulgaria. S.U.A.. 
Anglia. Peru, Sudan, Arabia Saudi- 
tă și altele.

Petre CRISTEA

metalurgice, pentru industria tex
tilă și cea a pielăriei, utilaje și 
instrumente de măsură, mijloace 
de transport feroviar și rutier, 
echipamente pentru diverse sec
toare din industria chimică, ali
mentară, roboți industriali, aparataj 
de joasă și înaltă tensiune, tractoare 
și mașini agricole, o gamă variată de 
produse de sticlărie. Cehoslovacia 
este de asemenea reprezentată în 
„Salonul internațional al chimiei" 
prin întreprinderile de profil „Che- 
mopol" și „Petrimex".

Ne exprimăm convingerea că noua 
noastră participare la T.I.B. va con
tribui, ca și precedentele, la dezvol
tarea și aprofundarea relațiilor de 
prietenie, la extinderea colaborării 
și cooperării economice dintre Ceho
slovacia și România".

HElfJRICH SCHORSCH, director, 
ți MICHAEL PEFIFFER, director
adjunct al firmei „N ândels-Contor 
Schorsch GmbH" (R. F. Germania) : 
„Ca urmare a rezultatelor foarte 
bune pe care le-am obținut la edi
ția din 1986 a T.I.B., sîntem prezențl 
și la cea de-a XIII-a ediție ă tlr- 
gului. O serie de firme pe care le 
reprezentăm la T.I.B. ’87 — „Pacific 
GmbH", ,.E + A Knddlex GmbH", 
„MWN (Maschinen-Werke Niefern)" 
și ,.Moten GmbH" — specializate in 
componente pentru mașini-unelte, în 
reductoare și etanșări pentru pom
pe folosite în ■ energetica nucleară și 
chimie, echipamente pentru agricul
tură și industria forestieră, a hirtiei, 
— întreține de mai mulți ani re
lații fructuoase de colaborare cu 
partenerii români. Avem foarte bune 
raporturi de afaceri cu întreprinde
rile românești de comerț exterior 
„Vitrocim-forexim", „Industrialex
portimport", „Chimica", „Mașinex- 
portimport", „Tehnoforestexport" etc. 
Vindem pe piața românească, între 
altele, componente și piese de 
schimb pentru industriile chimică, 
de prelucrare a lemnului, cea a hir
tiei și a celulozei etc. Totodată, im
portăm o serie de produse româ
nești, ca de pildă utilaje pentru 
industria de prelucrare a lemnului, 
produse finite din lemn.

La T.I.B. ’87 am avut deja nu
meroase contacte cu partenerii ro
mâni, cu care am purtat discuții 
fructuoase, drept pentru care sintem 
mulțumiți de participarea noastră 
aici, unde vom reveni cu multă 
plăcere".

(Agerpres)

tn marea întrecere socialistă ce se desfășoară in întreaga țară pen
tru îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan pe acest an și pe între
gul cincinal, oamenii muncii din industrie, construcții, transporturi, agri
cultură, din domeniul circulației mărfurilor și al prestărilor de servicii, 
din alte sectoare de activitate au obținut noi și importante succese.

Ca urmare a rezultatelor obținute în cele nouă luni care au trecut 
din acest an și a punctajului general ștabilit pe baza indicatorilor prevă- 
zuți in criteriile de organizare a întrecerii socialiste, la 30 septembrie 
pe primele locuri se situează :

ÎN INDUSTRIA DE EXTRACȚIE 
A CĂRBUNELUI ÎN SUBTERAN

Locul I : întreprinderea minieră 
Voivozi, județul Bihor, cu 1 030,7 
puncte.

Locul II : întreprinderea minieră 
Paroșeni, județul Hunedoara, cu 
957 puncte.

Locul III : întreprinderea minie
ră Comănești, județul Bacău, cu
717.5 puncte.

ÎN DOMENIUL PRODUCERII 
ENERGIEI HIDROELECTRICE

Locul I : întreprinderea electro- 
ccntrale Rimnicu Vilcea, cu 785,7 
puncte.

Locul II : întreprinderea electro- 
centrale Porțile de Fier, cu 739,5 
puncta.

Locul III : întreprinderea elec- 
trocentrale Curtea de Argeș, cu 
614,9 puncte.

ÎN DOMENIUL EXTRACȚIEI 
ȚIȚEIULUI ȘI GAZULUI METAN

Locul I : Schela de producție 
gaze naturale Ploiești, cu 684 
puncte.

Locul II : Schela de producție 
petrolieră Berea, județul Jîuzău. cu
662.6 puncte.

Locul III : Schela de producție 
petrolieră Drăgășani, județul Vil
cea, cu 612,1 puncte.

ÎN INDUSTRIA PRODUSELOR 
REFRACTARE

Locul I i întreprinderea de pro
duse cărbunoase Slatina, cu 564,7 
puncte.

Locul II : întreprinderea de pro
duse abrazive Birlad, județul Vas
lui, cu 430,4 puncte.

Locul III : întreprinderea „Răsă
ritul" Brașov, cu 426,4 puncte,

ÎN INDUSTRIA 
CONSTRUCȚIILOR 
DE TRACTOARE 

$1 MAȘINI AGRICOLE, 
AUTOCAMIOANE ȘI TURISME, 

RULMENȚI ȘI ORGANE 
DE ASAMBLARE

Locul I : întreprinderea de gar
nituri de frină și etanșare Rimnicu 
Sărat, județul Buzău, cu 645,8 
puncte.

Locul II ; întreprinderea meca
nică și piese de schimb Oradea, cu 
330,1 puncte.

Locul III : întreprinderea „Sin- 
terom" Cluj-Napoca, cu 326,6 
puncta.

ÎN INDUSTRIA ELECTRONICA 
ȘI TEHNICA DE CALCUL, 

ECHIPAMENT
DE TELECOMUNICAȚII 

ȘI AUTOMATIZĂRI

Locul I : întreprinderea „Electro-

Campionatele mondiale 
de gimnastică

După efectuarea exercițiilor obli
gatorii, în proba masculină pe echi
pe din cadrul campionatelor mondia
le de gimnastică de la Rotterdam, 
pe primul loc se află selecționata 
U.R.S.S. cu 294,05 puncte, urmată de 
R.D. Germană — 289,85 puncte, R.P. 
Chineză — 289,80 puncte, Japonia — 
287,80 puncte. Echipa României 
ocupă locul 9 cu 285,20 puncte. La 
individual, cel mai bun rezultat îl 
are sovieticul Dimitri Bilozercev — 
59 puncte, urmat de Valeri Liukin 
(U.R.S.S.) — 58,95 puncte. Astăzi 
începe competiția feminină pe 
echipe.

★
TENIS. în finala turneului inter

național de tenis de la Toulouse, 
contind pentru „Marele Premiu", 
americanul Tim Mayotte l-a invins 
cu 6—2, 5—7, 6—4 pe vest-germanul 
Rickl Osterthun. Proba de dublu a 
revenit cuplului Wojtek Fibak (Po
lonia) — Michael Schappers (Olan
da). care a dispus in finală cu 6—4, 
6—2 de perechea Kelly Jones (S.U.A.)
— Patrick Kuhnen (R. F. Germania).

POLO PE APA. La Dubrovnik, in 
meci retur din sferturile de finală 
ale „Cupei Cupelor" la polo pe apă, 
echipa locală „Jug" a întrecut pe 
Akademik Sofia cu scorul de 14—8 
(5—1, 3—2, 3—1, 3—4) și s-a calificat 
pentru semifinalele competiției.

HANDBAL. Turneul internațional 
feminin de handbal disputat în lo
calitatea cehoslovacă Sala s-a în
cheiat cu victoria selecționatei Iu
goslaviei (6 puncte), urmată in cla
sament de formațiile Cehoslovaciei 
(4 puncte), Danemarcei (2 puncte) și 
R. F. Germania (zero puncte). In 
ultima zi a competiției : Danemarca
— R.F. Germania 25—19 (13—8) ;
Iugoslavia — Cehoslovacia 23—22 
(9-7). 

aparataj" București, cu 819,6 
puncte.

Locul II : întreprinderea „Steaua 
electrică" Fieni, județul Dîmbovi
ța. cu 756,7 puncte.

Locul III : întreprinderea de 
piese radio șt semiconductori Bă- 
neasa, cu 754,4 puncte.

ÎN INDUSTRIA FIRELOR 
ȘI FIBRELOR SINTETICE 

ȘI ARTIFICIALE

Locul I : întreprinderea filatura 
dc fire melana Botoșani, cu 288,7 
puncte.

Locul II : Combinatul de fire 
sintetice Vaslui, cu 278,7 puncte.

PANOUL FRUNTAȘILOR 
PE NOUĂ LUNI

Locul III : întreprinderea de fire 
și fibre poliamidice Roman, jude
țul Neamț, cu 232,8 puncte.

IN INDUSTRIA METALELOR 
NEFEROASE ȘI RARE

Locui I : întreprinderea de alu
miniu Slatina, cu 270,9 puncte.

ÎN INDUSTRIA 
EXPLOATĂRII LEMNULUI

Locul I : întreprinderea fores
tieră de exploatare și transport 
Rimnicu Vilcea, cu 1 145,4 puncte.

Locul II : întreprinderea fores
tieră de exploatare și transport 
Bistrița, județul Bistrița-Năsăud, 
cu 951.5 puncte.

Locul III : întreprinderea fores
tieră de exploatare și transport 
Piatra Neamț, cu 948.6 puncte.

ÎN INDUSTRIA CIMENTULUI, 
MATERIALELOR 

DE CONSTRUCȚII, 
EXPLOATAREA 

AGREGATELOR MINERALE 
PENTRU CONSTRUCȚII

Locul I : întreprinderea de ma
teriale izolatoare „Premi" Vaslui, 
cu 746.4 puncte.

Locul II : întreprinderea pentru 
lianți Brașov, cu 584.1 puncte.

Locul III : întreprinderea de ma
teriale de construcții Timișoara, cu 
321 puncte.

ÎN INDUSTRIA TEXTILA
— BUMBAC

Locul I : întreprinderea textilă 
„11 Iunie" Cisnădie, județul Sibiu, 
cu 770.7 puncte.

Locul II : întreprinderea filatu
ra de bumbac Cimpulung Moldo
venesc, cu 606.3 puncte.

Locul III : Fabrica filatura de

ACTUÂIL8TATEA SP©RTJVĂ

azi, la fotbal: Echipele noastre susțin noi meciuri în cupele europene
La București, în C.C.E.

Steaua — Omonia Nicosia

La Copenhaga, în „Cupa U.E.FA“

Sportul studențesc - Broendby
Un meci de fotbal mult așteptat 

astăzi în Capitală pe stadionul din 
„Ghencea" : Steaua București și 
Omonia Nicosia, reprezentante auto
rizate ale fotbalului din România și 
Cipru, susțin partida-tur din manșa 
a doua a „Cupei campionilor euro
peni". Deciși sâ-și onoreze cum se 
cuvine palmaresul de excepție ce-1 
dețin în cea mai importantă compe
tiție continentală intercluburi, fotba
liștii noștri sint dornici să-și etaleze 
întregul potențial tehnico-tactic, cu 
gindul, firește, la victorie. Această 
stare de spirit a formației noastre 
campioane este in total consens cu 
așteptările tuturor iubitorilor de 
fotbal care — in tribune sau in fața 
aparatelor de radio — se vor afla 
alături de steliști în tentativa aces
tora de a-și asigura calificarea în 
fazele superioare ale C.C.E.

Antrenorul principal al echipei, 
Anghel Iordănescu, ’ este convins de 
reușita elevilor săi. Rămine doar — 
ținea să precizeze, într-o discuție pe 
care am avut-o ieri la stadion — ca 
toți cei ce vor evolua pe teren să 
abordeze partida cu toată seriozita
tea din prima pină în ultima secundă 
de joc. întregul Iot (de 19 jucători) 
este apt pentru acest important meci. 
„Unsprezecele" ce va intra pe teren 
a fost și el stabilit, firește, sub re
zerva unor situații neprevăzute. După 
toate probabilitățile, echipa noastră 
campioană va alinia pentru început 
următoarea formație : Liliac — 
Iovan, Bumbescu, Belodedici, Rotariu 
— Stoica, Majearu, Hagi (Balint), 
Bdloni — Lăcătuș, Pițurcă. Jucătorii 

bumbac Urlați, județul Prahova, 
cu 496,9 puncte.

ÎN INDUSTRIA ALIMENTARA 
— SUBRAMURA MORARIT, 
PANIFICAȚIE SI PRODUSE 

FĂINOASE

Locul I : întreprinderea de mo
rarii și panificație Dîmbovița, cu
880.4 puncte.

Locul II : întreprinderea de mo- 
rărit și panificație Teleorman, cu
876.5 puncte.

Locul III : întreprinderea de 
morărit și panificație Vilcea, cu 
847,8 puncte.

ÎN AGRICULTURA DE STAT 
— UNITĂȚI CU PROFIL AVICOL

Locul I : întreprinderea avicolă 
de stat Bacău, cu 1 010,2 puncte.

Locul II întreprinderea avicolă 
de stat Focșani, cu 930.5 puncte.

Locul III : întreprinderea avico
lă de stat Suceava, cu 569,4 puncte.

ÎN DOMENIUL SILVICULTURII

Locul I : Inspectoratul silvic ju
dețean Timiș, cu 561,8 puncte.

Locul II : Inspectoratul silvic ju
dețean Suceava, cu 559,7 puncte,

Locul III : Inspectoratul silvic 
județean Vaslui, cu 556,1 puncte.

ÎN DOMENIUL 
CONSTRUCȚIILOR 

INDUSTRIALE

Locul I : Centrala antrepriză ge
nerală de construcții industriale 
București, cu 261.1 puncte.

Locul II : Trustul antrepriză ge
nerală de construcții industriale 
Craiova, cu 239,6 puncte.

Locul III : Trustul antrepriză ge
nerală de construcții industriale 
Pitești, cu 238,7 puncte.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR 

FEROVIARE 
— REGIONALE DE CAI FERATE

Locul I : Regionala de căi ferate 
Brașov, cu 292 puncte.

Locul TI : Regionala de căi fera
te Craiova, cu 289.8 puncte.

Locul III : Regionala de căi fe
rate Cluj, cu 222,3 puncte.

IN noMENTUT, 
COMERȚULUI INTERIOR. 

ÎNTREPRINDERI COMERCIALE 
CU AMĂNUNTUL

Locul I : întreprinderea comer
cială de stat mixtă Huși, județul 
Vaslui, cu 312.9 puncte.

Locul II : întreprinderea comer
cială de stat mărfuri textile încăl
țăminte Arad, cu 292.8 puncte.

Locul III : întreprinderea comer
cială de stat mărfuri alimentare 
Deva, cu 288,2 puncte.

ÎN DOMENIUL COOPERAȚIEI 
DE PROOUCȚIE, ACHIZIȚII 

ȘI DESFACERE A MĂRFURILOR

Locul I : Uniunea județeană 
Neamț, cu 944.4 puncte.

Locul II : Uniunea județeană Ti
miș. Cu 856.4 puncte.

Locul III : Uniunea județeană 
' Sibiu, cu 831,3 puncte.

de rezervă vor fi aleși dintre ceilalți 
membri ai lotului : Stîngaciu, Ungu- 
reanu. Cireașă, D. Petrescu. Lucaci, 
Bălan, Munteanu.

Echipa Omonia Nicosia (împreună 
cu un grup de suporteri) a sosit la 
București încă de duminică dimi
neața. Jucătorii oaspeți și-au conti
nuat pregătirile la stadionul ce va 
găzdui meciul de astăzi, convingerea 
lor fermă fiind aceea că, deși 
cunosc palmaresul și valoarea cam
pionilor noștri, iși vor apăra șansele 
cu toată ambiția. Este de reținut că 
majoritatea jucătorilor de la Omonia 
fac parte din echipa reprezentativă a 
Ciprului. Cum naționala cipriotă a 
obținut în acest an un foarte bun 
rezultat, în deplasare, cu selecționata 
Poloniei, iar Omonia Nicosia a eli
minat, in primul tur al C.C.E., for
mația irlandeză Shamrock Rovers, se 
poate aprecia că partenerii de azi ai 
fotbaliștilor de la Steaua sint capa
bili de o bună prestație.

Partida Steaua — Omonia începe 
la ora 15 și va fi condusă de o bri
gadă de arbitri polonezi, avindu-1 la 
centru pe I. Liskiewicz.

Jon DUM1TR1U
★

■ Iată programul celorlalte jocuri 
din „C.C.E." : Neucbatei Xamax — 
Bayern MUnchen ; Real Madrid — 
F. C. Porto ; Lillestroem (Norvegia) 
— Girondine Bordeaux : Aarhus — 
Benfica Lisabona ; Glasgow Ran
gers — Gornik Zabrze ; Sparta Pra- 
ga — Anderlecht Bruxelles ; Rapid 
Viena — P.S.V. Eindhoven.

Tovarășului MOHAMED SIAD BARRE
Președintele Republicii Democratice Somalia

MOGADISCIO

Aniversarea Zilei naționale a Itepublicii Democratice Somalia îmi oferă 
plăcutul prilej de a vă adresa calde felicitări și cele mai bune urări de să
nătate și fericire personală, de progres și pfosperitate poporului somalez 
prieten.

Reafirm convingerea că, în spiritul convorbirilor și Înțelegerilor conve- 
nite_ împreună, raporturile de prietenie și strinsă conlucrare dintre partidele 
și țările noastre se vor adinei tot mai mult, spre binele popoarelor român și 
somalez, al cauzei păcii, colaborării și înțelegerii in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Poporul somalez 
sărbătorește astăzi îm
plinirea a 18 ani de 
la revoluția din 21 oc
tombrie 1969. care a 
pus capăt frământări
lor politice interne 
survenite după pro
clamarea independen
ței (1960), deschizind 
calea unor adinei 
transformări econo- 
mico-sociale cu carac
ter progresist. Aceste 
prefaceri sint vizibile 
in diferite colțuri ale 
tării și cu deosebire 
la Mogadiscio. Dacă 
îp urmă cu un sfert 
de veac capitala so- 
maleză era un port 
fără importanță, as
tăzi el se înfățișează 
privirilor ca un oraș 
in plină expansiune. 
Populația sa a crescut 
de aproape cinci ori, 
ajungind la circa 
400 000 locuitori ; s-au 
înălțat construcții noi, 
portul a fost moderni
zat și extins, s-au pus 
bazele unei industrii 
proprii. Astfel, Moga
discio dispune de o 
uzină siderurgică, o, 
rafinărie, filaturi, fa
brici de prelucrare a 
cărnii și a altor pro
duse alimentare. Efor
turi insistente s-au 
depus, de asemenea, 
pentru dezvoltarea ce
lorlalte localități. A- 
proximativ 90 la sută 
din populația Soma
liei, de 3 500 000 locui
tori, se ocupă cu cul

tivarea pămintuluî și 
creșterea animalelor. 
Principala zonă agri
colă a țârii se află in
tre riurile Juba și 
Shebelli. Aici se gă
sesc cele mai mari 
plantații de bananieri, 
trestie de zahăr și 
portocali. Tocmai de 
aceea regiunea res
pectivă ocupă un loc 
cu totul deosebit in 
cadrul programelor 
naționale de dezvol
tare, pe cuprinsul ei 
efectuindu-se ample 
lucrări de hidroame
liorații, în fruntea că
rora se situează ma
rele btjraj de la nord 
de localitatea Bar- 
dhera. Cind va fi 
gata, această lucrare 
va da naștere unui 
lac de acumulare cu 
o capacitate de patru 
miliarde metri cubi 
de apă, care va per
mite irigarea unor în
tinse suprafețe agri
cole.

Prieten apropiat al 
popoarelor africane și, 

în general, al noilor 
state care au pășit pe 
calea dezvoltării de 
sine stătătoare, po
porul român urmă
rește cu interes pro
gresele dobîndite de 
poporul somalez in 
consolidarea indepen
denței și înflorirea ță
rii sale. între Repu
blica Socialistă Româ
nia și Republica De
mocratică Somalia

ALBA IULIA :

S-au încheiat lucrările de con
strucție la ansamblul de blocuri Tu
dor Vladimirescu — Victoriei, care 
însumează 166 apartamente și spații 
comerciale. Prin darea în folosință a 
acestui ansamblu de locuințe, reali
zat în perimetrul noii legături ru
tiere create între Platoul Romanilor 
și Șoseaua națională, s-a încheiat, 
practic, construcția noului cartier 
Ampoi, cea de-a doua mare zonă de

Calificată pe cit de spectaculos, pe 
atit de neașteptat In turul doi al 
„Cupei U.E.F.A.", echipa Sportul 
Studențesc a venit la Copenhaga să 
dea replica celei mai bune echipe de 
ciub daneze a tuturor timpurilor 
(actualmente conduce cu 9 puncte di
ferență în clasament). Broendby nu
mără in formație nu mai puțin de 
șapte jucători care au evoluat in se
lecționata olimpică a Danemarcei și 
se mîndrește cu’performanța de a fi 
eliminat, in primul tur. pe chiar de
ținătoarea „Cupei U.E.F.A." — I.F.K. 
Goteborg (cu 1—0 și 0—0).

Sosiți marți la prinz, fotbaliștii 
noștri au fost incartiruițl la „Helle- 
rup Parkhotel", intr-un loc liniștit 
aflat în vecinătatea unei frumoase 
grădini publice din partea de nord 
a orașului.

Sigur, vasta capitală daneză (cea 
mai mică țară din nordul european 
beneficiază de cel mai mare oraș 
din această zonă) oferă atracții din
tre cele mai tentante : aici, vestita 
piață a Primăriei ; dincoace statuia 
lui Absalon. care cu 800 de ani in 
urmă a înființat orașul Kobenhavn; 
aici. Muzeul maritim ; colo. Muzeul 
figurilor de ceară ; dincoace, vesti
tul parc de distracții Tivoli ; mai 
încolo, plaja de pe malul Balti
cii (cu „mica sirenă" din bronz, 
fotografiată pe toate ilustratele ca 
simbol al orașului)... Șl peste tot, alte 
și alte atracții, fiindcă la Copenhaga 

s-au statornicit relații 
de colaborare, înteme
iate pe stimă și res
pect reciproc, care 
cunosc un curs ascen
dent. Momente de cea 
mai mare însemnăta
te in realizarea aces
tei evoluții le-au con
stituit intîlnirile din
tre președintele 
Nicolae Ceaușescu și 
președintele Mohamed 
Siad Barre. Cu prile
jul convorbirilor avu
te la București, în iu
nie 1987, cei doi șefi 
de stat au evidențiat 
necesitatea amplifi
cării schimburilor co
merciale și dezvoltării 
cooperării economice 
în domeniile indus
triei, minelor și geo
logiei, agriculturii și 
pescuitului, precum și 
în alte sectoare de in
teres reciproc. De a- 
semenea, s-a subliniat 
importanta îndeplini
rii in cele mai bune 
condiții a înțelegerilor 
realizate cu ocazia ul
timei sesiuni a comi
siei mixte de coope
rare economică șl 
tehnlcff.

Extinderea conlu
crării româno-soma- 
Ieze corespunde pe 
deplin intereselor ce
lor două țări, consti
tuind, totodată, o im
portantă contribuție 
la cauza păcii, înțele
gerii și colaborării in
ternaționale.

Un nou cartier

blocuri a municipiului. în cartierul 
Ampoi au fost construite și date în 
folosință 2 140 apartamente, spații 
comerciale cu o suprafață de 2 150 
mp și numeroase unități prestatoare 
de servicii. De asemenea, in acest 
cartier au mai fost construite un 
liceu industrial, o creșă și o grădi
niță. Denumirea cartierului provine 
de la riul Ampoi, pe malul căruia 
au fost înălțate primele două an
sambluri de blocuri. (Ștefan Dinică)

poți afla, lntr-o formă, concentrată, 
canalele Veneției, palatele Parisului, 
muzeele Florenței, arcadele Romei, 
casele comerciale ale Londrei.

Dar jucătorii Sportului studențesc 
au venit aici cu un obiectiv foarte 
greu și foarte important. Noii an
trenori — Paul Cazan și Gino Iorgu- 
lescu — sînt deosebit de grijulii și 
scrupuloși cu pregătirea și concen
trarea pentru meci. Chiar azi au 
făcut un antrenament pe stadionul 
unde se va juca miine. la ora me
ciului (19, ora locală — 20, ora Bucu- 
reștiului). Arbitrul va fi mai puțin 
cunoscutul Philippi din Luxemburg. 
Iată și formația probabilă pe care 
ne-au comunlcat-o cei doi tineri 
tehnicieni : Cristian (Voicilă) — 
Mihal Marian, Cristea, Munteanu II, 
Mircea Popa, Pană, Iorgulescu, Bo- 
zeșan, Coraș ■ — Țirlea (Stănici), 
S. Răducanu. Nutrim convingerea că 
băieții noștri vor reuși să realizeze 
și aici, la Copenhaga, o partidă la 
fel de bună cum au reușit la Chor- 
zow, cu G.K.S. Katowice. Le urăm 
succes !

Gheorqhe M1TRO1
Copenhaga, 20 octombrie

•k

■ Tot în cadrul „Cupei U.E.F.A.", 
echipa Victoria București va întilni 
miine, pe stadionul „Dinamo" din 
Capitală, formația Dinamo Tbilisi.

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
• PIERDERI DE ENERGIE :

ZERO. Pentru ca transportul energiei 
. electrice să se desfășoare fără pierderi, ca- 
1 blurile prin care circulă curentul ar trebui 
l să prezinte proprietatea de supraconducti- 
’ bilitate, respectiv aceea de a-și pierde, la 
» o anumită temperatură, rezistența electri-
< că. Toate aplicațiile de pină acum ale su- 
1 praconductibilității au presupus insă folo- 
i sirea de heliu lichid pentru răcirea circui- 
.’ telor la o temperatură apropiată de zero 
| absolut (minus 273 grade Celsius), ceea ce 
i a necesitat instalații complicate, costisi- 
* toare și a Îngrădit mult aria utilizărilor.
I Se pare insă că, in curind, grație desco- 
; periril unor materiale noi, se vor realiza 
I dispozitive supraconductoare la tempera- 
i turi mult mai ridicate. Astfel, după cum 
’ consemnează publicații de specialitate din 
( întreaga lume, oameni de știință japonezi 

de la Institutul de cercetări fizice al Uni- 
\ versității din Tokio au reușit să realizeze 
i o ceramică ale cărei proprietăți supracon- 
, ductoare incep de la plus 23 grade Celsius. 
! Totodată, de notat că în cadrul companiei 

americane I.B.M., cercetătorii sînt po rale de
< a elabora o ceramică supraconductoare prin 
' care va putea circula un curent cu intensl- 
| tatea de o sută de ori mai mare decît a

curenților ce pot trece prin supraconduc- 
torii cunoscuți pină acum.

• LASERUL SPOREȘTE RE
COLTELE. Un grup de biofizicieni de 
la Universitatea din Alma-Ata au construit 
o instalație cu ajutorul căreia se supun tra
tamentului cu laser, după o procedură spe
cială, semințe, semănături și apa pentru iri
gații. Testarea acestei instalații in cultura 
de cimp a relevat deosebita eficiență a noii 
metode de activare biologică, cu ajutorul 
razelor laser. Complet nepoluantă, ea per
mite sporirea considerabilă a potențialului 
bioenergetic al celulelor vegetale, mărind 
astfel puterea de. germinație a semințelor. 
In schimb, se scurtează perioada necesară 
maturizării culturilor agricole. Iradierea cu 
fascicul laser contribuie nu numai la creș
terea recoltelor la hectar, dar și la comba
terea bolilor care afectează In mod obiș
nuit plantele agricole. în semințele tratate 
cu laserul, conținutul de azot sporește ra
pid, lntrucit ele devin capabile să fixeze 
acest element din atmosferă. Anul trecut, 
in Uniunea Sovietică, laserele au contribuit 
la creșterea recoltelor pe o suprafață de 
două milioane de hectare de teren agricol. 
De pe fiecare hectar s-au obținut supli
mentar cite 2—3 chintale de boabe, compa
rativ cu recoltele obținute In mod curent.

• PROGRESE IN DEZVOLTA
REA BIOTEHNOLOGIILOR. In 
ultimii ani, în Bulgaria s-au înre
gistrat progrese notabile în domeniul 
dezvoltării biotehnologiilor. Valorificate 
in ramuri de bază ale economiei bul
gare, in primul rind în agricultură, 
in industria chimică și farmaceutică, 
noile metode biotehnologlce au permis rea
lizarea unor produse competitive pe plan 
mondial, cum ar fi unele substanțe pentru 
protecția culturilor vegetale, o serie de 
antibiotice, materiale pe bază de enzime 
pentru Industria alimentară șl textilă, noi 
mijloace de diagnoză medicală de tipul an
ticorpilor monoclonali. Pină în prezent. 
Centrul blotehnologic național, care coor
donează întreprinderile și unitățile de cer
cetare științifică de profil, a omologat mal 
multe linii tehnologice complete pentru fa
bricarea produselor biologice. Printre cele 
mai recente realizări .ale noii industrii in 
plin avînt se numără fermenți industriali 
și de laborator, linii de fermentație, dar și 
dispozitive de evaporare în vid, precum și 
instalații mecanice necesare biotehnologii
lor, Informează revista „Commerce Exte- 
rieur Bulgare",

• DIN TAINELE CREȘTERII 
CELULARE. Pe plan mondial, stimula
rea pe cale naturală a creșterii în greuta
te a animalelor constituie un obiectiv de 
bază. Iată că în Marea Britanie, specialiști 
în inginerie genetică au descoperit recent 
o nouă modalitate de sporire cu circa 50 la 
sută peste media normală a greutății por
cinelor, fără să se mai administreze hor
moni artificiali de creștere. în ce constă 
această nouă metodă concepută de o echi
pă de specialiști in embriologie molecula
ră de la Institutul de fiziologie animală din 
apropiere de Cambridge ? Este vorba de 
stimularea secreției hormonilor naturali ai 
porcinelor, care determină o considerabilă 
creștere in greutate. Această stimulare se 
obține prin modificarea secvenței genetice 
din acea moleculă de ADN celular al por
cinelor care transmite celulelor ordine în 
legătură cu cantitatea de hormoni ce tre
buie produsă. Actualmente, oamenii de 
știință studiază diverse variante de uti
lizare a acestei secvențe pentru produce
rea de către animale a unei cantități spo
rite 
unei
care 
tice

de hormoni și, implicit, declanșarea 
creșteri suplimentare în greutate. Ori- 
ar fi varianta aleasă, secvențele gene- 
suplimentare s-ar introduce in ovul.

în momentul fecundării. Cercetătorii speră 
să dețină cit de curind suficiente dovezi 
pentru a demonstra că noua metodă poate 
fi aplicată cu succes în practica zootehni
că. Ei consideră că fermierii ar putea uti
liza această descoperire pentru a crește 
porci cu greutatea optimă într-o perioadă 
mai scurtă de timp, carnea provenită de la 
aceste animale tinere fiind mai fragedă. 
„Noile cercetări vor avea implicații mult 
mai largi, dincolo de domeniul zootehniei, 
de vreme ce atit nanismul, cit și cancerul 
uman sint, in esență, rezultatul apariției 
unor anomalii in funcțiile normale de creș
tere a celulelor", apreciază publicația 
„The Times".

AGRESIVITATEA FUMATULUI 
PASIV. N°‘ studii vin să confirme noci
vitatea tabagismului pasiv ale cărui 
riscuri sînt deseori minimalizate atit 
de fumători, cit și de cei pe care 
aceștia îi poluează. Ziarul francez „Le 
Figaro" se oprește asupra rezultatelor 
unuia dintre aceste studii care se referă in 
mod expres la consecințele tabagismului 
familial asupra copiilor. Efectuat Ia Wa
shington, prin urmărirea, timp de un an. a 
unui număr de circa 1 200 de copii, acest 
studiu pune în evidentă relația incontesta-

bilă dintre tabagismul părinților și bolile 
respiratorii ale copilului, mai ales in 
cursul primului an de viață. Astfel, a re
zultat că, in rîndul copiilor care provin din 
familii de fumători, cazurile de traheită 
sint de două ori mai frecvente, iar cele de 
bronșită de o dată și jumătate. în același 
timp, a reieșit că, atunci cind există ante
cedente familiale de boli respiratorii cro
nice, frecvența bronșitelor, la copiii fumă
torilor, este mai mare. Deocamdată nu se 
poate insă preciza dacă fenomenul se ex
plică și printr-un factor ereditar ori este 
numai o consecință a tabagismului familial 
care ar provoca afecțiuni respiratorii atit 
la părinți, cit și Ia copil.

Autorii studiului oferă șl un solid con- 
traargument împotriva celor care ar baga
teliza nocivitatea fumatului pasiv asupra 
copiilor, susținînd că bronșita și traheita 
nu sînt afecțiuni grave. Oamenii da știință 
au constatat că o bronșită avută in cursul 
primului an de viață este răspunzătoare de 
ulterioare tulburări respiratorii cronice. Si 

mai mari și al adolescen- 
că există o relație directă 
pasiv și incidența bolilor 

ales bronșite acute și tuse 
a rezultat că debitele res- 

sînt inferioare

in cazul copiilor 
ților s-a dovedit 
între tabagismul 
respiratorii, mai 
cronică. In plus, 
piratorii ale acestor copii 
celor normale.
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încetarea cursei înarmărilor
„Europa trebuie eliberata de coșmarul unui război!"

MADRID. — Viitorul Europei de
pinde de crearea unui climat de 
destindere, apreciază primul-minis- 
tru al Spaniei, Felipe Gonzalez, in
tr-un articol publicat de mai multe 
ziare iberice. Șeful guvernului spa
niol relevă necesitatea renunțării

la cursa Înarmărilor și la climatul ț 
de război rece care a dominat In- l 
ceputul anilor '80, evidențiind că ’ 
Europa trebuie să fie eliberată de ț 
coșmarul unui război, relatează 
agenția A.D.N.

Forum ol informaticienilor consacrat păcii
BONN. — La Milnchen este In 

curs de desfășurare Congresul or
ganizației „Forumul informaticieni- 
ior pentru pace și răspundere so
cială", relatează agenția A.D.N. La 
această reuniune, la care participă 
peste 500 de delegați din toate re
giunile R.F.G., s-a relevat marea 

_ răspundere socială a oamenilor de 
ț știință și tehnicienilor ce activează 

| Cereri de evacuare a bazelor străine din Spania

In domeniul electronicii față de 
menținerea păcii și preintimpinarea 
unei catastrofe nucleare. In refe
ratele prezentate și In grupurile de 
lucru ale congresului a fost salu
tată Înțelegerea sovieto-americană 
privind eliminarea rachetelor cu 
rază medie de acțiune și operativ- 
tactice și a fost condamnată folosi
rea tehnicii informatice în scopuri 
de război.

MADRID. — In Spania se desfă- 
l șoară o amplă campanie, de o săp- 
/ tămină, în cadrul căreia sînt Orga- 
ț nizate acțiuni antirăzboinice, în fa- 
i voarea păcii și încetării cursei înar- 
* mărilor. In cadrul demonstrației 
ț care a deschis campania, partici-

J BUENOS AIRES. — In perioada 

Ț 26—30 octombrie, la Buenos Aires 
4 se vor desfășura lucrările unei con- 
> ferințe internaționale asupra denu- 
i clearizării Atlanticului de sud. La 

reuniune vor «participa dele- 
ț gați ai unor organizații din Ar- 
4

panții au cerut, de asemenea, eva
cuarea bazelor militare americane 
de pe teritoriul Spaniei.

Campania se va Încheia cu un 
mare marș ce va fi organizat la 25 
octombrie pe străzile capitalei spa
niole, informează agenția T.A.S.S.

Conferință internațională asupra denuclearizării 
Atlanticului de sud

gentlna, Uruguay, Brazilia, Angola, 
R.P. Congo, S.W.A.P.O. (Organiza
ția Poporului din Africa de Sud- 
Vest), Congresul Național African 
(C.N.A.), precum 
ministru peruan, 
do Jarrin.
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și fostul prim- 
Aduardo Merca-

Efectele negative ale datoriei externe asupra activității 
industriale a tarilor in curs de dezvoltare

CARACAS 20 (Agerpres). — La 
Caracas au început lucrările unei 
reuniuni latino-americane la nivel 
de experți în vederea stabilirii unei 
poziții comune a regiunii, în per
spectiva conferinței generale a Or
ganizației Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare Industrială (O.N.U.D.I.), 
programată să aibă loc luna viitoa
re, la Bangkok — informează agen
ția EFE. Secretarul executiv per
manent al Sistemului Economic La- 
tino-American (S.E.L.Aj, Carlos Pe
rez del Castillo, a declarat că efec- 
tul combinat al datoriei externe, 
protecționismului și al altor factori a 
determinat o reStrîngere fără prcce- 
dent a activității industriale în Ame
rica Latină, țările din regiune ne- 
dispunînd de mijloacele financiare 
pentru impulsionarea schimbărilor 
tehnologice necesare în procesul de 
industrializare.

Participanții vor examina aspecte 
referitoare la căile de mobilizare a 
resurselor financiare pentru dezvol
tarea industrială, modalități de ex
tindere a cooperării în acest dome
niu, la dotarea tehnologică și for
marea specialiștilor.

BRASILIA 20 (Agerpres). — Gu
vernul brazilian a dat publicității 
un comunicat oficial. In care se pre
cizează' că suspendarea moratoriului 
declarat la datoria externă nu va fi 
posibilă pînă clnd nu se va ajtțnge 
Ia un acord de restructurare a În
tregii datorii externe a țării — re
latează agenția EFE.

Ministerul de Finanțe al Braziliei 
a apreciat totuși că se are în ve
dere, In următoarele zile, plata sim
bolică a unor dobînzi, dar ea este 
condiționată de realizarea unor pro
grese semnificative în negocierile cu 
băncile străine creditoare, pe baza 
propunerilor avansate de Brazilia la 
25 septembrie.

CIUDAD DE MEXICO 20 (Ager
pres). — Apropiata reuniune a pre
ședinților țărilor membre ale „Gru
pului celor opt" (Grupul de la Con- 
tadora — Columbia, Mexic, Panama 
și Venezuela — și Grupul de spri
jin — Argentina, Brazilia, Peru și 
Uruguay), programată să se desfă
șoare la Acapulco (Mexic) In zilele 
de 27 și 28 noiembrie, va analiza si
tuația din America Centrală In lu
mina prevederilor Acordului de 
pace, convenit la 7 august, la Ciu
dad de Guatemala, situația datoriei 
externe, ajunsă la nivel regional la 
aproape 400 miliarde dolari, șl pro
blema extinderii cooperării politice 
și economice a statelor latino-ameri
cane, relevă ziarul mexican „Excel
sior". Sursa citată precizează că la 
reuniune va fi format „un meca
nism de concertare politică perma
nent, cu norme de funcționare pro
prii, care va contribui la Întărirea 
pozițiilor de independență națională 
ale țărilor latino-americane în foru
rile internaționale, In special in ceea 
ce privește datoria externă a regiu
nii, și va impulsiona, totodată, efor
turile de instaurare a păcii in Ame
rica Centrală".

• Contacte diplomatice în 
Kuweit • întrevederi iraniano- 

siriene
KUWEIT 20 (Agerpres). — Emirul 

Kuweitului, șeicul Jaber Al Ahmed 
Al Jaber Al Sabah, a conferit cu 
președintele’ Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, Yasser Arafat, aflat în vi
zită în capitala kuweitiană, infor
mează agenția M.E.N. Au fost exa
minate aspecte ale ultimelor evolu
ții din Orientul Mijlociu și probleme 
privind reuniunea extraordinară ara
bă la nivel Înalt, programată să În
ceapă la 8 noiembrie, la Amman. 
Anterior, liderul palestinian a avut 
convorbiri cu oficialitățile irakiene, 
la Bagdad.

Yasser Arafat a declarat că a 
abordat cu conducătorii acestei țări 
problema convocării unei conferințe 
la nivel Înalt, atit de necesară soli
darității țărilor arabe El a arătat că 
în timpul acestoi convorbir. a discu
tat cu interlocutorii săi kuweitienl 
problemele ce trebuie incluse pe 
agenda aceste: reuniuni, preconizată 
să se desfășoare le începutul lunii 
noiembrie îr capitala Iordaniei.

In același timp, Yasser Arafat a 
subliniat necesitatea încetării răz
boiului dintre Iran și Irak, conti
nuarea acestui conflict aducînd pre
judicii intereselor popoarelor iranian 
și irakian, întregii zone, precum șl 
comunității internaționale — infor
mează agenția Q.N.A.

TUNIS 20 (Agerpres). — Luind cu- 
vîntul la reuniunea miniștrilor con
strucțiilor din țările arabe, găzduită 
de capitala Tunisiei, Chedli Klibi, 
secretarul general al Ligii Arabe, a 
relevat necesitatea convocării unei 
conferințe internaționale menite să 
reglementeze pe cale pașnică situația 
din Orientul Mijlociu. El a subliniat 
că țările arabe s-au pronunțat pen
tru convocarea unei astfel de confe
rințe Ia care să participe toate păr
țile implicate, inclusiv Organizația 
pentru Eliberarea Palestinei.

DAMASC 20 (Agerpres). — Pri- 
mul-ministru al Iranului. Mir Hus
sein Moussavi, și-a încheiat marți 
vizita pe care a efectuaț-o la Da
masc. în cursul convorbirilor avute 
cu președintele Siriei. Hafez Al- 
Assad, și cu primul-ministru Abdel 
Rauf Al Kassem. relatează agenția 
Q.N.A.. au fost examinate ultimele 
evoluții ale situației din regiune, as
pecte privind promovarea relațiilor 
de cooperare bilaterală.

BEIRUT 20 (Agerpres). — In su
dul Libanului forțele israeliene de 
ocupație continuă să fie confruntate 
cu o puternică rezistență din partea 
populației locale. Corespondenții de 
presă din regiune, citați de agenția 
KUNA. relatează că luptătorii liba
nezi din rezistență au lansat o acți
une împotriva unui post din Jezzine 
ocupat de milițiile așa-zisef „Arma
te a Libanului de Sud" — creată și 
finanțată de Israel. Pe de altă parte, 
militarii israejieni au supus unor Și
ruri de artilerie, din zona muntoasă 
Safi, orașele sudice libaneze Jeba, 
Arabsalim și Jarboh, provocîndu-le 
pagube materiale.

Convorbiri 
buigaro-siriene

SOFIA 20 (Agerpres). — La So
fia a avut loc, marți, o întîlnire In
tre Todor Jivkov, secretar general al 
C.C. al P.C.B., președintele Consi
liului de Stat al R.P. Bulgaria, și 
Hafez Al-Assad, secretar general al 
Partidului Baas Arab Socialist, pre
ședintele Republicii Arabe Siriene, 
sosit într-o vizită oficială în Bulga
ria. Un loc central în cadrul con
vorbirilor l-au ocupat probleme ale 
consolidării păcii, securității și 
dezarmării, relatează agenția B.T.A. 
O atenție deosebită a fost acordată 
situației din Orientul Mijlociu.

Cei doi conducători de partid și 
de stat au examinat, de asemenea, 
stadiul șl perspectivele de dezvol
tare ale relațiilor bilaterale.

(din actualitatea politică)

AMERICA CENTRALĂ

EFORTURI PENTRU CONSOLIDAREA PROCESULUI 
DE PACE

SAN JOSE 20 (Agerpres). — Pre- • 
ședințele costarican, Oscar Arias, va 
inaugura la 27 octombrie, la San 
Jose, o reuniune a miniștrilor rela
țiilor externe din țările Americii 
Centrale consacrată analizării sta
diului îndeplinirii acordurilor de 
pace semnate la întîlnirea la nivel 
înalt regională „Esquipoias II", din 
luna august — informează agenția 
Prensa Latina.

MANAGUA 20 (Agerpres). — Unul 
dintre principalii conducători ai gru
pării contrarevoluționare antisandi- 
niste autointitulate „Forța Democra
tică Nicaraguană", Edgard Chamor
ro s-a reintort în Nicaragua bene
ficiind de amnistia decretată de gu
vernul sandinist in cadrul acordu
rilor de pace „Esquipoias II" — in
formează agenția Prensa Latina. în
tr-o declarație făcută ziariștilor pe 
aeroporttil din Managua, el a arătat 
că orice nicaraguan trebuie să lase

la o parte atitudinea agresivă șî să 
se conformeze legii de amnistie, 
dialogului, reconcilierii și păcii 
Chamorro, care s-a separat de gru
parea sa în 1984, criticînd C.l.A. 
pentru amestecul deschis în trebu
rile interne nicaraguane, a salutat, 
totodată, îndeplinirea de către gu
vernul sandinisi a acordurilor sem
nate în luna august, în Guatemala.

CARACAS 20 (Agerpres). — Po
ziția oficială a Hondurasului este de 
expulzare a forțelor contrarevoluțio
nare antisandiniste de pe teritoriul 
său — a afirmat, la Caracas, minis
trul honduriar, al relațiilor externe, 
Carlos Lopez Contreras, citat de a- 
genția Prensa Latina. După o Între
vedere cu omologul său venezuelean, 
Simon Alberto Consalvi, el a sem
nalat că o asemenea măsură face 
parte din procesul de pace inițiat de 
întîlnirea la nivel înalt centroame- 
ricană „Esquipoias II".

LEGI ADOPTATE IA SESIUNEA SOVIETULUI SUPREM AL U.R.S.S.
MOSCOVA 20 (Agerpres). — La 

Moscova s-au Încheiat, marți, lucră
rile de două zile ale sesiunii Sovie
tului Suprem al U.R.S.S. Cele două 
camere ale forumului legislativ su

prem au adoptat legile cu privire la 
planul de stat de dezvoltare econo
mică și socială și la bugetul de stat 
pe anul 1988, informează agenția 
T.A.S.S.

După agravarea situației din regiunea
Reuniune de urgență la Teheran a Consiliului suprem 

de
TEHERAN 20 (Agerpres). — La 

Teheran a avut loc o reuniune de 
urgență a Consiliului suprem . de 
război, sub conducerea președintelui 
Iranului, Aii Khamenei, în cadrul 
căreia a fost luat în dezbatere atacul 
militar al Statelor Unite asupra plat
formelor petroliere iraniene din 
Golf. Consiliul a aprobat poziția 
fermă a Iranului de a reacționa 
hotărît față de această agresiune — 
informează agenția IRNA. Pre
ședintele Khamenei a declarat pre
sei că țara sa va 
răspuns la atacul 
tă, el a declarat 
petroliere atacate 
un fel de personal militar sau dis
pozitive militare de apărare.

adopta măsuri de 
american. Totoda- 
că pe platformele 
nu se aflau nici

război
Intr-o declarație a M.A.E. iranian 

se arată că atacul forțelor navale 
americane Împotriva platformelor 
petroliere iraniene reprezintă un act 
deschis de agresiune la adresa su
veranității Republicii Islamice Iran
— informează agenția IRNA. Prin 
acest atac, S.U.A. au întreprins un 
pas periculos pe calea generalizării 
confruntării in zonă. Statele Unite
— se arată In declarație — vor 
purta întreaga răspundere a acestui 
ațt de agresiune. M.A.E. iranian 
subliniază necesitatea retragerii tu
turor forțelor militare străine din 
Golf și condamnă extinderea pre
zenței militare americane în regiune, 
întrucit aceasta determină sporirea 
încordării și aduce grave prejudicii 
securității in regiune.

O declarație a președintelui S.U.A
WASHINGTON 20 (Agerpres). — 

Președintele S.U.A., Ronald Reagan, 
a dat publicității o declarație In care 
precizează că acțiunea întreprinsă 
de forțele navale americane asupra 
unei platforme petroliere iraniene in 
apele internaționale din zona Gol
fului reprezintă „o reacție pru
dentă și. în același timp, limi
tată" la „recurgerea ilegală la forță 
Împotriva Statelor Unite și a nu
meroase violări ale drepturilor altor 
state nebeligerante" — informează

de știri al Casei Albe, 
șeful executivului ameri
că S.U.A. „nu doresc con- 
militară cu Iranul", sub-

Buletinul 
Totodată, 
can arată 
fruntarea 
liniind, in același timp, hotărîrea de 
a reacționa în vederea protejării 
navelor și intereselor americane.

Un purtător de cuvînt al Casei 
Albe a informat că atacarea platfor
mei de petrol iraniene din Golf de 
către navele americane constituie o 
acțiune ordonată de președintele 
S.U.A., după consultarea Congresului.

Scăderi masive ale cursurilor de schimb 
la bursele occidentale

După cum precizează Buletinul de 
știri al Casei Albe, indicele „Dow 
Jones" a pierdut, la 19 octombrie, 
508,32 de puncte, fixîndu-se la cel 
mai scăzut nivel din anul acesta, 
respectiv la 1738,7 puncte. Analiștii 
de la Wall Street relevă că drastica 
reducere a acestui indicator — ade
vărat „barometru" al conjuncturii 
industriei americane — a fost de 
22,62 la sută, comparativ cu 12,8 la 
sută la 28 octombrie 1929, la începu
tul marii depresiuni economice. Se 
apreciază că acest declin masiv poa
te fi explicat prin pierderea încre
derii investitorilor americani în ca
pacitatea principalelor țări occiden
tale Industrializate de a-și coordona 
politica fiscală și economică, pentru 
prevenirea recesiunii.

Scăderea bruscă a indicelui „Dow 
Jones" Ia bursa newyorkeză de valori 
survenită luni a generat o reacție in 
lanț în alte centre financiare ale 
lumii.

In pregătirea celui de-al Xlll-lea Congres național 
al P. C. Chinez♦

BEIJING 20 (Agerpres). — La 20 
octombrie, la Beijing, a avut loc ple
nar» C.C al P.C. Chinez, anunță 
agenția China Nouă precizînd că lu
crările au fost prezidate de Zhao 
Zivang, Deng Xiaoping, Li Xian- 
nian, Chen Yun și Hu Yaobang, 
membri ai Comitetului Permanent al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. Chi
nez

Plenara a dezbătut și aprobat ra
portul Comitetului Central pentru 
cel de-al XIII-lea Congres național 
al partidului precum și proiectul 
revizuirii unor articole ale statutu
lui partidului S-a hotărît. In unani
mitate, prezentarea acestor docu

mente congresului național, care — 
potrivit unei decizii a plenarei — vâ 
începe la Beijing la 25 octombrie.

Comitetul Central al P.C. Chinez
— se arată In comunicatul plenarei
— a confirmat hotărîrea adoptată de 
Biroul său Politic în ianuarie de a 
accepta demisia din postul de secre
tar general al C.C. al P.C. Chinei 
a lui Hu Yaobang șl hotărîrea prir 
vind alegerea lui Zhao Ziyang ca se- 
"cretar general interimar al C.C. aj 
P.C Chinez

De asemenea, a avut loc ședința 
Comisiei Centrale Consultative a 
P.C. Chinez care a dezbătut și apro
bat raportul comisiei către congres.

încheierea lucrărilor Conferinței naționale a Partidului 
Democratic al Poporului din Afganistan

KABUL 20 (Agerpres). — La Kabul 
s-au încheiat lucrările celei de-a Il-a 
Conferințe naționale a Partidului 
Democratic al Poporului din Afga
nistan. Delegații la conferință au 
dezbătut probleme legate de accele
rarea procesului de reconciliere na
țională. de întărire a rîndurilor 
partidului. Au fost aprobate noul

Statut șl Programul partidului, re
latează agenția T.A.S.S.

Conferința a hotărît convocarea 
celui de-al II-lea Congres al 
P.D.P.A. în anul viitor.

La încheierea conferinței, secre
tarul general al C.C. al P.D.P.A., 
Najibullah, a rostit o cuvintare.

PARIS: Reuniune UNESCO
PARIS 20 (Agerpres). — La Paris 

s-au deschis lucrările Conferinței 
generale a Organizației Națiunilor 
Unite pentru Educație, Știință și 
Cultură (UNESCO), la care par
ticipă delegații din țările membre. 
Participanții la conferință vor pro
ceda, la 7 noiembrie, la alegerea nou
lui director general al UNESCO. 
Consiliul Executiv organizației

l-a desemnat, săptămîna trecută, in 
calitate de unic candidat la această 
funcție, pe Federico Mayor Zaragoza 
(Spania). Principala sarcină a repre
zentanților țărilor membre alb 
UNESCO va fi adoptarea. ih 
Conferința generală, a bugetului pfe 
viitorii doi ani, precum și confirmați 
rea unor reforme privind activitatea 
organizației.

Parisul Înfățișează In această toam
nă multiple fațete ale unei vieți po
litice de deosebită intensitate.

Nu de mult și-a reluat lucrările 
Adunarea Națională. Evenimentul ar 
fi trecut, poate, mai puțin marcat 
dacă n-ar fi fost vorba de ultima se
siune parlamentară înainte de alege
rile prezidențiale din primăvara anu
lui viitor. Așa se face că o serie de 
probleme de rutină aflate pe ordi
nea de zi devin subiect de aprige 
confruntări politice. Ample discuții 
au loc în paginile presei, în cadrul 
emisiunilor de televiziune in pro
blema „privatizărilor" sau a dezna
ționalizărilor, respectiv transferul 
unor companii din sectorul public in 
cel privat. Cea mai spectaculoasă 
acțiune de acest gen se desfășoară 
de la începutul săptăminii trecute : 
este vorba de grupul „Suez" — un 
veritabil colos financiar, reunind o 
constelație de instituții bancare, co
merciale, Întreprinderi industriale 
— cu un capital activ de 25 miliarde 
de franci.

Operațiunea a fost pregătită prin- 
tr-o asiduă campanie publicitară: de 
la mijlocul lunii septembrie, toate 
posturile de televiziune au prezen
tat-o, la ora de vîrf, pe celebra 
actriță Catherine Deneuve invitin- 
du-i cu un zimbet irezistibil pe 
telespectatori să devină... acționari la 
grupul „Suez". Este cea de-a doua 
mare companie financiară franceză, 
după „Paribas", care părăsește sec
torul public de la începutul acestui 
an. Ecoul acestei acțiuni se face 
simțit și In incinta parlamentu
lui. Reprezentanți ai partidului so
cialist și-au manifestat public 
îngrijorarea față de consecințe
le acestui proces, ceea ce l-a 
determinat pe președintele Adunării 
Naționale, Jacques Chaban-Delmas, să 
anunțe înscrierea pe ordinea de zi a 
actualei sesiuni a unei dezbateri, 
lncepînd cu ultima decadă a lunii 
octombrie, asupra politicii de „pri
vatizare".

Motive de preocupare oferă șl 
datele prospective publicate de Fon
dul Monetar International cu pri
vire la evoluția situației economice 
in țările O.C.D.E., Franța figurînd 
între țările cu cea mai slabă rată 
de creștere pentru perioada 1987— 
1988. In mod deosebit este adusă In 
discuție situația de pe piața muncii. 
Potrivit aceleiași surse, citată de 
presa franceză, dacă actualele ten-

dințe se mențin, șomajul va atinge 
anul viitor 12 la sută din forța de 
muncă a Franței, față de 10,7 la 
sută în prezent, afectînd în conti
nuare mai ales tineretul (în condi
țiile in care deja un tînăr din patru 
este șomer).

Ca reflex al stării de spirit exis
tente, la Paris. In alte orașe au avut 
loc la Începutul acestei luni o serie 
de acțiuni greviste organizate In 
principal de Confederația Generală 
a Muncii (C.G.T.). Fapt inedit, pen
tru că, prima oară după 30 de ani, a 
inițiat o manifestație publică și in
fluenta centrală sindicală Force

tina, Uruguay și Peru — acțiune pe 
care presa franceză în unanimitate 
o salută ca fiind de natură să reafir
me interesul Franței pentru țările 
din această regiune a lumii. Cu atît 
mai mult cu cit, după cum se apre
ciază aici, Franța se situează pe o 
poziție constantă In sprijinul unei 
strînse cooperări internaționale In 
vederea soluționării globale a pro
blemelor ce confruntă economia mon
dială. Or. una din aceste proble
me este cea a datoriei externe, ță
rile vizitate avînd fiecare în parte 
serioase obstacole de depășit ca ur
mare a poverii ce o reprezintă

franța secvențe dintr-un panoramic
POLIIICO-SOCIAL

--------------------Corespondența din Paris ---------------------

Ouvrlăre, sub deviza apărării locu
rilor de muncă. Și o știre foarte re
centă. apărută In primele pagini ale 
ziarelor : cunoscuta companie con
structoare de avioane „Dassault" a 
Închis porțile a patru din întreprin
derile sale din lipsă de comenzi, 
ceea ce atrage după sine concedie
rea a 1 260 de angajați. Aceste evo
luții explică de ce ziarul „Liberation" 
apreciază că „problema șomajului 
ar putea să cintărească greu in ale
gerile din 1988“, exprimînd opinia 
că Ministerul pentru Probleme So
ciale va trebui să utilizeze la ma
ximum creditele de care dispune 
pentru a încerca cel puțin o stabili
zare a situației.

Deși campania alegerilor prezi
dențiale nu a fost deschisă oficial, ea 
domină deja scena politică franceză. 
Liderii diverselor partide politice, 
prezențl la așa-numitele „Zile par
lamentare", organizate In principa
lele centre ale țării, se află practic 
angajați In campania electorală.

Pe planul politicii externe s-a 
Impus atenției turneul președintelui 
Mitterrand Întreprins recent In trei 
țări ale Americii Latine — Argen-

urlașele datorii acumulate, tn condi
țiile persistenței unor relații de 
inechitate in schimburile economice 
internaționale. De altfel, președin
tele francez a ținut să sublinieze, 
pe parcursul vizitelor sale, că este 
și In interesul țărilor industrializate 
de a contribui la găsirea unor so
luții echitabile acestor probleme.

„Franfa In mare viteză" — sub a- 
cest titlu au publicat ziarele decizia 
Consiliului interministerial, prezidat 
de Jacques Chirac, de a extinde re
țeaua feroviară deservită de trenuri 
ultrarapide spre nord, tn direcția 
Bruxelles, Londra. Amsterdam și 
Koln și de a realiza o interconexiu
ne cu rețeaua Sud-Est și in direcția 
Atlantic, ceea ce este apreciat ca o 
adevărată revoluție In transporturi
le feroviare. Proiectul anunțat va 
avea incidențe deloc neglijabile pe 
plan economico-social : vor fi crea
te 13 000 noi locuri de muncă In 
vederea construcției și 56 000 pentru 
Instalațiile fixe. Investiția, de ordi
nul a patru miliarde franci, va fl fi
nanțată de stat

Din caleidoscopul actualității, o 
serie de publicații, posturi de radio

ș! televiziune aduc în prim-plan 
multiple alte evenimente, mai mult 
sau mai puțin importante, unele 
dintre ele prezentate într-o manieră 
specifică de senzație, mizîndu-se, 
desigur, pe faptul că, indiscutabil, 
ele preocupă cercuri largi ale opiniei 
publice franceze, d operațiune anti- 
teroristă organizată în regiunea de 
graniță cu Spania, presa fiind invi
tată în mare secret să asiste la acest 
„show polițist", cum l-au denumit 
unele ziare, avînd ca urmare ares
tarea șl expulzarea a cîtorva zeci 
de rezidenți basci ; cea mai mare 
captură de stupefiante făcută la 
Paris șl lichidarea unei rețele inter
naționale de traficanțl ; un scandal 
politic de proporții provocat de im
plicarea In operațiuni de deturnări 
de fonduri a unui fost ministru ; 
sosirea unui grup de copii orfani 
din zone sinistrate din Bangladesh, 
adoptați de 
Iată numai 
nimente.

...Secvențe dintr-o vastă panoramă 
a actualității franceze. Franța 
trăiește Insă nu numai în prezent, 
cl șl cu gîndul în viitor. Deschi
derea la Toulouse a unui „Salon 
internațional de tehnici și energii 
ale viitorului" oferă revistei 
„L’Express" prilejul unei anchete In 
rîndul tinerilor de 18 ani, cei care 
în anul 2000 vor împlini 30 ani, toc
mai pe această temă : „Franța in 
anul 2000". Cum este văzută ea în 
această perspectivă cu ochii unor 
tineri aflați in pragul maturității ? 
Cu ce gîndurl, ce frămîntări și cu ce 
aspirații privesc ei viitorul 7

Covîrșitoarea majoritate a parti- 
cipanților la anchetă văd o mare 
șansă de realizare tn progresele ce 
se întrezăresc in diferite ramuri ale 
științei și tehnologiei. în răspun
surile date se simte insă șl o anu
mită preocupare in ce privește posi
bilitățile reale de Împlinire a aces
tei aspirații. Nu tntîmplător. la ca
pitolul „speranțe", pe primul loc in 
răspunsurile date se situează asi
gurarea unui Ioc de muncă. Ce tși 
mal doresc acești tineri 7 Răspun
surile nu mal necesită comentarii : 
libertate, solidaritate, justiție so
cială. Și mal 
aceeași ordine 
nu fie război".

Marți, la Londra, în numai trei 
minute după deschiderea bursei, va
loarea globală a acțiunilor s-a re
dus cu 37,2 miliarde lire sterline, la 
jumătatea zilei pierderea fiind de 50 
miliarde. In ziua precedentă, acțiu
nile înregistraseră un declin de 50 
miliarde lire sterline. în afară de 
aceasta, Indicele de afaceri a 100 de 
mari firme industriale și comerciale 
britanice s-a depreciat cu 137 puncte.

Pierderi considerabile au fost înre
gistrate și la bursele de valori din 
alte orașe vest-europene. La Paris, 
de exemplu, cursul acțiunilor de 
bursă a scăzut cu șapte puncte în 
cursul zilei de marți, iar la Milano 
s-a înregistrat cea mai scăzută va
loare din tot cursul anului.

La Tokio în cursul zilei de marți 
s-a produs cea mai fhare scădere a 
acțiuhfior din istoria țării : indexul 
„Nikkei", Întrunind cotele acțiunilor 
a 225 mari, companii nipone, s-a re
dus cu 3 836 puncte (14,9 la sută), 
fapt calificat ca „dramatic" de spe
cialiști. După părerea experților, in 
Japonia s-a creat acum aceeași si
tuație ca In timpul crizei financiare 
din anul 1929, care a declanșat 
marea depresiune a anilor ’30.

îngrijorarea este dominanta carac
teristică a tuturor marilor centre de 
afaceri ale Extremului Orient. La 
bursa din Sydney, într-o singură zi 
indicele acțiunilor a cunoscut o scă
dere record de 516 puncte, fenomene 
similare înregistrîndu-se și Ia bur
sele din Hong Kong și Singapore.

(Agerpres)

Este bine cunoscut că, din do
rința de a sugera „culoarea lo
cală", de multe ori comentatorii 
de presă preferă să folosească în 
locul titulaturii oficiale a diferite
lor instituții publice numele edifi
ciilor unde acestea iși au sediul sau 
al străzilor pe care se află. $i așa 
se face că prin „palatul Elysâe" se 
înțelege președinția Republicii 
Franceze, prin „Capitoliu" — par
lamentul american, prin „White
hall" — guvernul britanic ș.a.m.d. 
Alături de aceste nume, care au 
intrat de mult in circuitul interna
țional, și-a făcut loc tot mai in
sistent, in ultimii ani, un altul — 
„Watergate", legat de numele clă
dirii din Washington de unde a 
purces cunoscutul scandal poli
tic, considerat cel mai maca 
din istoria modernă a S.U.A. 
Și chiar daci, intre timp, scandalul 
a devenit de domeniul trecutului, 
numele de „Watergate" a rămas 
ca expresie-simbol pentru „afaceri 
politice" mai mult sau mai puțin 
similare, ultimele sale patru li
tere (gate) căpătind valoarea unui 
indice infamant. Presa mondială a 
vorbit, astfel, rind pe rind, prin 
analogie, de Koreagate (o încer
care eșuată a oficialităților de la 
Seul de a crea in rîndul opiniei 
publice de peste hotare, prin co
rupție tn stil mare, un curent fa
vorabil pozițiilor lor retrograde), 
South Africangate (o afacere a- 
semănătoare, implicați fiind, de 
data aceasta, guvernanți de la Pre
toria), Gulfgate (folosirea ilegală a 
fondurilor obținute din vânzarea de 
arme uneia din țările implicate din 
zona Golfului pentru ajutorarea 
elementelor „contras" din Nicara
gua). Asistăm in prezent la ceea ce 
s-ar putea numi Schleswig-Hol- 
steingate ? Așa se pare.

...La 11 octombrie era descoperit, 
tn împrejurări bizare, intr-un ho
tel din Geneva, cadavrul unui cu
noscut om politic vest-german, Uwe 
Barschel, fost pînă de curind pre
mier al guvernului din landul 
Schleswig-Holstein. La început s-a 
presupus că este vorba de o sinu
cidere, apoi de un stop cardiac ; 
rezultatele autopsiei au fost insă 
neconcludente, soția și fratele său 
afirmând că Barschel a fost asasi
nat. Firele acestei afaceri sînt le
gate tot de o campanie electorală.

preziua alegerilor regionale care 
avut loc luna trecută in landul 

amintit, fostul premier s-a pomenit 
acuzat de.. . propriul său purtător 
de cuvînt că ar fi ordonat un șir de 
operații ilegale, cu scopul de a-l 
discredita pe principalul său con
tracandidat. In ciuda dezmințirilor 
sale categorice, Barschel a fost ne
voit să-și dea demisia, la insisten-' 
țele propriului său partid, care, 
pentru prima dată in trei decenii, 
a pierdut, in urma alegerilor, ma
joritatea absolută a mandatelor. 
Afacerea s-a complicat prin apari
ția, după cit se pare, a unui 
personaj care i-a promis fos
tului premier că-i va pune la 
dispoziție documente menite Să de
monstreze că cel ce îl denunțase 
se înțelesese, cu luni de zile înain
te, cu adversarul său direct să puni 
la cale acțiunea de compromitere. 
Barschel se deplasase la Geneva 
pentru a primi documentele pro
mise — și tocmai în aceste cir
cumstanțe a intervenit moartea sa 
misterioasă.

Dincolo de ceea ce poate fi con
siderat o tragedie personală, acest 
episod, deocamdată neelucidat, 
vine să arunce — ca și celelalte 
cazuri amintite de contaminare cu 
„virusul" gate — o lumină sem
nificativă asupra moravurilor poli
tice ale unei anumite orânduiri. 
Moravuri care, departe de a fi ca
racterizate prin acel „fair play" 
mult trâmbițat de apologeții aces
tei orânduiri, permit, dimpotrivă, 
utilizarea unor mijloace din cele 
mai blamabile pentru obținerea, cu 
orice preț, a preponderenței în 
competițiile electorale sau pentru 
manipularea in scopuri deloc 
lăudabile a opiniei publice. Edifi
catoare in acest sens sînt și cuvin
tele președintelui Bundestagului 
(parlamentul federal vest-german), 
Philipp Jenninger, care, intr-un 
articol publicat in săptămânalul 
„Bild am Sonntag", nu se dă in 

laturi să afirme că „democrația 
noastră trece printr-una din cele 
mai mari crize de încredere". De
clarație a cărei arie de aplicabili
tate se circumscrie, desigur, in an
samblul lumii occidentale, unui pe
rimetru geografic și politic mult 
mai larg.

R. CAPLESCU
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Dumitru ȚINU

AGENȚIILE DE PRESA
e scurt

VIZITA LA FRAGA. Gustav 
Husak. secretar general al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, președintele 
R.S. Cehoslovace, a primit delega
ția P.C. din Sri Lanka, condusă de 
K. P. Silva, secretar general al 
C.C. al partidului, care întreprinde 
o vizită Ia Praga. Cu acest prilej, a 
fost subliniată necesitatea include
rii Asiei șl Oceanului Pacific In 
procesul de creare a unul sistem 
complex de securitate, reglementă
rii pașnice a conflictelor regionale, 
transformării Oceanului Indian ln- 
tr-o zonă a păcii.

care se confruntă țările în curs de 
dezvoltare in eforturile de dezvol
tare industrială și progres economic 
în general, ca șl programul de lucru 
al organizației și chestiuni finan
ciare, inclusiv suplimentarea buge
tului ei pînă în 1989.

nS.W.A.P.O. au ucis 44 de militari 
ai regimului de la Pretoria, au rănit 
alți 10 și au distrus vehicule mili
tare ale inamicului — relevă un co
municat S.W.A.P.O.

PROTEST. Partidul Socialist din
Japonia a dat publicității un pro- 1 
test împotriva manevrelor forțelor 
terestre japoneze și americane, care 
urmează să aibă loc In prefectura 
Oița din insula Kyushu. ■ Anterior, 
reprezentanții unor organizații 
antirăzboinice japoneze au strlns 
aproape 400 000 de semnături pe o 
petiție prin care se cere anularea ■ 
manevrelor respective.

i

i

DEMONSTRAȚIE. Mii de persoa
ne au participat, la Asuncion, la un 
marș de protest împotriva dictaturii 
generalului Alfredo Stroessner — 
informează agenția A.D.N. Domingo 
Laino, liderul Partidului Liberal 
Radical Autentic — Interzis de 
autoritățile paraguayene — a re
afirmat. cu acest prilej, hotărîrea 
opoziției de a boicota alegerile pre
zidențiale de la 14 februarie, care 
urmăresc menținerea actualului re
gim militar.

RAPORT. Adunării Generale i-a 
fost prezentat recent spre dez
batere raportul Comisiei mondia
le asupra mediului înconjurător și 
dezvoltării. El a fost prezentat de 
președintele comisiei, Gro Harlem 
Brundtland, primul-ministru al 
Norvegiei. Documentul se referă la 
aspecte cum sînt creșterea demo
grafică, securitatea alimentară, dis
pariția unor specii din natură, in
dustria și așezările umane, apre
ciind că toți acești factori nu pot 
fl abordați separat unul de altul. 
Referindu-se la problema popu
lației mondiale, raportul sugerează 
ca ea să fie tratată tn corelație cu 
eforturile pentru eliminarea sără
ciei de masă șl pentru asigurarea 
unul acces mai echitabil la resurse.

ÎNTÎLNIRE FRANCO—VEST-
GERMAN A. în cadrul vizitei ofi
ciale pe care o întreprinde la Bonn, | 
președintele Franței, Francois Mit
terrand, a avut o întîlnire cu can- i 
celarul federal Helmut Kohl. După -I 
cum relevă agenția D.P.A., au fost ' 
abordate evoluția relațiilor dintre 
cele două țări, precum și probleme 
ale securității europene, dezarmă
rii și controlului asupra înarmări
lor. Părțile au fost de acord ca 
procesul dezarmării să continue.

De asemenea, președintele Mit
terrand a avut o întrevedere cu 
vicecancelarul șl ministrul de ex
terne, Hans-Dietrich Genscher.

i

I- SESIUNE. Viitoarea sesiune a 
conferinței generale a Organizației

I Națiunilor Unite pentru Dezvoltare
Industrială (O.N.U.D.I.) se va des
fășura la Bangkok. în perioada 
9—13 noiembrie a.c. Ordinea de zl 
va cuprinde probleme esențiale cu

ÎN NAMIBIA, combatanții Orga
nizației Poporului din Africa de 
Sud-Vest (S.W.A.P.O.) și-au inten
sificat tn ultima vreme atacurile 
asupra pozițiilor trupelor sud-afri- 
cane de ocupație. în cursul opera
țiunilor militare, lansate în peri
oada august-septembrie, forțele

PRECIZARE. în prima declarație I 
publică, după desemnarea sa ca I 
succesor al primului-ministru al — 
Japoniei, Noburu Takeshita a pre- ■ 
cizat că va continua linia politică 
a predecesorului său, Yasuhiro Na- l 
kasone. șl va acționa pentru pro
gresul economic, social șl cultural I 
al țării, aductndu-șl, în același I 
timp, contribuția la asigurarea păcii, li
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