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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ambasadorul Elveției

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, joi, pe ambasadorul Elve
ției la București, Gaudenz von Salis, 
cu prilejul încheierii misiunii sale 

, în țara noastră.

In cadrul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej au fost sublinia
te bunele relații de prietenie și co
laborare dintre cele două țări, pre
cum și dorința dezvoltării lor in 
'continuare.

Ambasadorul elvețian a adresat 
calde mulțumiri pentru sprijinul ce 
i-a fost acordat de președintele 
Nicolae Ceaușescu, de Consiliul de 
Stat și guvernul român în îndepli
nirea misiunii sale în țara noastră.

1 ÎNÎNTÎMPINAREA CONFERINȚEI NAȚIONALE A PARTIDULUI
în întreaga economie

SARCINILE DE PLAN I

-REALIZATE EXEMPLAR! •I

ÎNALTĂ APRECIERE, DEPUNĂ SATISFACȚIE FAȚĂ 
DE REZULTATELE VIZITEI DE STAT A TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU, ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA 
ELENA CEAUȘESCU, ÎN REPUBLICA TURCIA 

Telegrame adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu
PAGINA A III-A

LA INVITAȚIA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Șl A TOVARĂȘEIJLENA CEAUȘESCU,

astăzi sosește in țara noastră, intr-o vizită oficială de prietenie,

Exportul si proMia lirica
- la timp si de hună calitate!

• în fiecare întreprindere, în fiecare județ și 
sector de activitate să se asigure o exemplară or
ganizare a muncii pentru îndeplinirea ritmică, inte
grală a tuturor sarcinilor economice și, în primul 
rînd, a producției fizice și exportului.

• Să se ia măsuri ferme, să se acționeze prin- 
tr-o exemplară organizare a muncii pentru ca în 
fiecare întreprindere, în fiecare județ, planul la ex
port pe luna octombrie și pe întreg trimestrul IV să 
fie realizat neabătut.

• Prevederile planului de creștere a producti
vității muncii, de reducere a cheltuielilor materiale, 
de înnoire și modernizare a producției să fie înde
plinite integral, astfel incit să se asigure creșterea 
mai puternică a eficienței economice.

• Printr-o temeinică organizare a întregii ac
tivități productive, timpul de lucru și forța de muncă, 
toate utilajele și instalațiile să fie folosite din plin, 
cu eficiență cît mal înaltă.

• în toate unitățile energetice să se ia măsuri 
hotărîte pentru întărirea ordinii și disciplinei, pen
tru exploatarea rațională a agregatelor, pentru asi
gurarea energiei necesare desfășurării normale a 
activității economico-sociale.

• La fiecare loc de muncă resursele materiale 
și energetice să fie gospodărite rațional, cu maximă 
chibzuință.

• Obiectivele de investiții cu termene de pu
nere în funcțiune în acest an să fie finalizate și ra
cordate neîntîrziat la circuitul productiv.

• Pretutindeni, în toate întreprinderile să se 
acționeze pentru încheierea cît mai grabnică a con
tractelor de aprovizionare și desfacere, pentru pre
gătirea riguroasă a producției anului viitor.

Toate lucrările agricole de toamnă 
- încheiate neintirziat I

• în toate unitățile agricole, în toate județe
le, recoltarea porumbului, soiei, a celorlalte cul
turi de toamnă poate și trebuie să se încheie în 
următoarele zile.

• Transportul fără întîrziere atît al recoltei de 
porumb, al sfeclei de zahăr, cît și al celorlalte 
produse impune să fie mobilizate absolut toate 
mijloacele mecanice disponibile, precum și toate 
atelajele de pe teritoriul comunelor.

• în fiecare unitate agricolă să se acțione
ze cu toată răspunderea pentru livrarea întregii 
producții prevăzute la fondul de stat și la fon
dul de autoaprovizionare.

• La activitatea din grădini, vii și livezi să 
fie repartizate forțele necesare pentru a se adu
na și valorifica întreaga recoltă.

• Timpul înaintat obligă ca peste tot să se 
lucreze intens la eliberarea terenurilor de res
turi vegetale spre a se asigura un front larg de 
lucru tractoarelor mobilizate la executarea arătu
rilor adinei de toamnă.

• în zootehnie, strîngerea și depozitarea fu
rajelor grosiere, menținerea animalelor la pășu- 
nat trebuie organizate în cele mai bune condi
ții pentru a se realiza sporirea în continuare a 
efectivelor și producțiilor zootehnice.

• în fiecare localitate și în fiecare județ, or
ganele de partid și agricole au datoria de a lua 
măsuri energice pentru ca recoltarea să se facă 
repede și în totalitate, în condiții de bună cali
tate, evitîndu-se pierderile de orice fel, astfel în- 
cît producția adunată și raportată să se situeze 
la nivelul evaluărilor făcute de organele de spe
cialitate.

președintele Republicii Socialiste a Uniunii Birmane, San Yu, 
împreună cu doamna San Yu

BUN VENIT PE PÂM1NTUL ROMÂNIEI!
La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, și a tovarășei 

Elena Ceaușescu, astăzi sosește într-o vizită oficială de prietenie în țara 
liste'a Uniunii Birmane, San Yu, împreună cu doamna San Yu.

San Yu, președintele Republicii 
Socialiste a Uniunii Birmane, s-a 
născut la 3 martie 1918, la Thegon, 
în districtul Prome, După studiile 
medii a urmat cursurile Facultății 
de medicină de la Rangoon. împreu
nă cu alți patrioți birmani, a parti- 

studențeas- 
boicotare

noastră președintele Republicii Socia-

ÎN PAGINA A ll-A: Cum acționează 
colectivele de la Combinatul petro
chimic Pitești și întreprinderea fores
tieră de exploatare și transport Bacău 
pentru realizarea planului la export

ÎN PAGINA A ll-A: Măsuri întreprinse 
de oamenii muncii de pe ogoarele 
județelor Călărași și Teleorman pen
tru încheierea grabnică a lucrărilor 
agricole

cipat la activitatea 
că și la acțiunile de 
împotriva autorităților coloniale. 
In timpul celui de-al doilea 
război mondial a servit cu dis
tincție in Armata Națională Bir
mană și în Forțele Patriotice Bir
mane.

După cucerirea independenței 
Birmaniei, San Yu a ocupat dife
rite posturi de răspundere in for
țele armate, inclusiv cele de 
secretar militar la Ministerul A- 
părării și comandant el Coman
damentului de Nord. In 1962 a 
(ost numit adjunct al șefului Sta
tului Major', membru al. Consiliu
lui Revoluționar, apoi, în 1972, șef 
al Statului Major al Serviciului ' 
.Apărării, De-a lungul anilor i 
s-au încredințat diferite portofolii 
guvernamentale. între care și cele 
de ministru al finanțelor, a! pla 
nificării, al apărării și de vice 
prim-ministru.

In 1965 a devenit secretar gene 
ral al C.C. al Partidului Progra 
mul Socialist Birman (P.P.S.B.), 
funcție pe care a deținut-o pînă 
în 1981.

După promulgarea noii consti
tuții a " 
șlliuiui __  ... _ ______ ____

La 9 noiembrie 1981, San Yu a 
fost ales președinte al Consiliului 
de Stat și președinte al Republicii 
Socialiste a Uniunii Birmane. La cel 
de-al V-Iea Congres al P.P.S.B., in 
august 1985, a fost ales vicepreșe
dinte al C.C. al partidului. în no
iembrie același an a fost reales pre
ședinte al Consiliului de Stat și pre
ședinte al republicii.

Birmania de astăzi a pășit larg pe 
calea dezvoltării. După dobîndirea 
independenței, la 4 ianuarie 1948 — 
moment crucial în istoria țării — 
viața poporului birman a fost mar
cată de profunde prefaceri, rod al 
eforturilor îndreptate spre lichi
darea grelei moșteniri a trecutului, 
spre dezvoltarea ecoftomică și socia
lă. In 1962 a fost creat Partidul 
Programul Socialist Birman. partid 
care și-a Înscris, între obiectivele 
sale, lichidarea exploatării omului' 
de către om, crearea unui stat de
mocratic, dezvoltarea economică 
planificată, îmbunătățirea situației 
maselor populare.

Direcțiile politice fundamentale 
ale opțiunii pentru calea necapita- 
listă de dezvoltare au fost formula
te in documentul „Calea birmană 
spre socialism", care, bazindu-se pe 
tradițiile naționale și pe năzuințele 
de consolidare a independenței țării, 
a stabilit drept obiectiv crearea ba

fost ales secretar al Con
de Stat, la 2 martie 1974.

xi

sociale și politicezelor economice, 
ale socialismului.

Ansamblul de 
succesiv a dus la 
nirea națională a industriilor-cheie 
și a bogățiilor subsolului, lărgindu-se 
sectorul de stat în economie. O aten
ție deosebită a fost acordată dezvol
tării și modernizării agriculturii — 
sectorul de bază al economiei — în 
care lucrează aproximativ 64 la sută 
din populația activă.

Planul de dezvoltare a țării pe 20 
de ani, eșalonat pină în 1991, urmă
rește, între altele, dezvoltarea pro
porțională a tuturor regiunilor țării, 
acordîndu-se atenție acelor sectoare 
pentru care Birmania are condițiile 
necesare și posedă materii prime.

Birmania promovează o politică 
externă activă și independentă, care 
urmărește îmbunătățirea relațiilor 
cu • toate statele pe baza principiilor 
coexistenței pașnice.

. *

măsuri adoptate 
trecerea în stăpi-

Poporul român urmărește cu in
teres și simpatie eforturile Birma
niei consacrate consolidării bazelor 
economiei sale, asigurării prosperi- 
tății și progresului țării. Consecven
tă politicii de extindere a relaUilcyr 
cu țările în curs de dezvoltai», 
România a acționat și acționează cu 

perseverență pentru dezvoltarea 
legăturilor de cooperare cu Bir
mania..

De la stabilirea relațiilor diplo
matice, în urmă cu peste tirei de
cenii, între țara noastră și 'Birma
nia s-a dezvoltat o fructuoasa 
colaborare. Dialogul la nivel înalt 
prilejuit de vizita oficială de 
prietenie în Birmania a președin
telui Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în luna martie a.c., a 
conferit o nouă dimensiune rapor
turilor dintre Cele două țări și 
popoare. In toastul roetit la dineul 
oficial de la Rangoon, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU declara : 
„Deși România și Birmania sint 
situate Ia mari distanțe geografi
ce. există, după convingerea noas
tră, largi posibilități ca țările 
noastre să dezvolte o bună cola
borare îndeosebi pe plan econo
mic, tehnic, științific, cultural, 
precum și pe plan internațional 
— in interesul și spre binele 
ambelor popoare, al cauzei păcii 
și înțelegerii intre națiuni".

La rîndul său, președintele SAN 
YU aprecia: „România și Birma
nia mențin relații cordiale pe baza 
respectului reciproc și a prieteniei. 

Țările noastre au multe idealuri și 
aspirații comune. Ambele 
sacră construirii unei 
bune și mai îmbelșugate 
poarele noastre și unor 
direcția păcii și securității interna
ționale".

Avînd convingerea că vizita în 
țara noastră a președintelui Repu
blicii Socialiste a Uniunii Birmane, 
convorbirile la cel mai înalt nivel ce 
vor avea loc cu acest prilej se vor 
desfășura cu bune rezultate pentru 
ambele state și vor deschide noi per
spective colaborării bilaterale, în in
teresul celor două țări și popoare, 
al cauzei păcii și cooperării inter
naționale, poporul român il intim- 
pină pe înaltul oaspete cu senti
mente de stimă și prietenie, adresîn- 
du-i tradiționalul „Bun venit 
pămintul României socialiste !".

țărl se con- 
vieți mai 
pentru po- 
acțiuni în

pe

La 15 noiembrie — alegerile de deputați in consiliile populare!

Așa cum arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
partidul este uriașul creuzet in care se topesc ener
giile și voința a milioane de oameni, membrii sâi. 
Membrii Partidului Comunist Român - cei pe care 
adeziunea la marea forță propulsoare a societății 
noastre ii mobilizează pentru a fi cei mai buni dintre 
cei mai buni - sint chemați, prin însuși statutul lor, 
sâ materializeze in practica muncii și vieții de fiecare 
zi rolul conducător al marelui detașament in care 
s-au înrolat.

De felul in care fiecare comunist simte marea sa 
misiune depinde, in primă și ultimă instanță, îndepli
nirea cu succes a marii misiuni pe care istoria a 
încredințat-o comuniștilor români : construirea pe pă-

mintul de la Carpați, Dunăre și Mare a celei mai 
bune și mai drepte orinduiri. Comuniștilor, tuturor 
și fiecăruia in parte, le sint străine, trebuie sâ Ie fie 
străine indiferența, neglijența, detașarea - trăsături 
care, din nefericire, se mai intîlnesc. Comunistul este 
chemat să fie supremul model uman pentru toți, să 
fie etalonul virtuților unui întreg popor.

inaugurăm in acest număr o suită de 
chemate să înfățișeze, compus din zeci șl 
imagini, chipul comunistului — așa cum s-a 
în conștiința celor ce muncesc, așa cum ni
șează prin cele mal nobile trăsături, prin cele mai de 
seamă realizări ale colectivelor în care trăiește și 
acționează.

reportaje 
sute de 
Impus el 
se infăti-

Viața de uzină, viață dăruită uzinei
La cițiva pași, formele fierbinți. 

Abia au primit în ele oțelul lichid. 
Viața turnătoriei I, de oțel, de aici, 
de la întreprinderea de utilaj greu 
„Progresul‘‘-Brăila, iși are ritmu
rile ei. Arătăm spre formele numai 
dogoare și miresme înțepătoare, de 
nisip și compuși chimici arși :

— Cumva restanțele pentru Ca
racal ?

— Nu. 
flux.'..

Staicu 
junei al 
la fabrica 
nate și forjate 
fățișase următorul episod :

Cadrele de boghiuri pentru 
goanele românești destinate

Acelea sint plecate pe

Rădulescu. secretarul ad- 
organizației de partid de 

de semifabricate 
a uzinei, ne

tur- 
in-

va- 
ex-

portului se toarnă dintr-un oțel cu 
proprietăți deosebite. Destul să ară
tăm că acesta trebuie să reziste 
perfect, în funcționare, și la plus 
60 de grade Celsius, dar și la mi
nus 60 de grade. Este și motivul 
pentru care în posturile-cheie au 
fost puși așii în meserie, comu
niști cu un ridicat simț al răspun
derii. Teoretic, 
dereglări este 
uneori...

S-a întîmplat în 
la turnătoria I. Subipginerul Viorel 
Dumitrache a constatat ceva mai 
mult carbon la două șarje. Obicei 
împămintenit aici : orice defecțiu
ne se face publică. Organizația de 
partid și conducerea locului de

drumul oricărei 
barat. Practic,

schimbul III, de

muncă au supus prompt judecății 
colective cele două probe. în ast
fel de împrejurări spadele se incru- 
cișează fără menajamente.

„Meștere Enache 
zis ?“ ,

Da, in schimbul 
mai mult carbon, 
noaște, e coînunist 
că se vor pierde 
dublul tratament termic. Și ener
gie. Timp și energie. Nu, așa ceva 
nu trebuie să se mai intîmple. Si
gur că ei vor recupera intîrzierea. 
întrebarea e : cum să chibzuiască

Iile TANĂSACHE

Marin, ce ai de

lui s-a scăpat 
Sigur că recu- 

doar. Necazul e 
cîteva zile. Cu

(Continuare în pag. a V-a)
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IN SPIRITUL DEMOCRAȚIEI NOASTRE SOCIALISTE, IN ÎNTREAGA TARĂ CONTINUĂ 
ADUNĂRILE CETĂȚENEȘTI PENTRU PROPUNEREA CANDIDATILOR DE DEPUTATI 

însuflețit dialog gospodăresc, 
puternică angajare civică pentru 
înflorirea localităților patriei

In loote așezările patriei continuă să se desfășoare adunările cetățe
nești pentru desemnarea candidoților FD.U.S. la alegerile din 15 noiem
brie. Expresie o profundului democratism al societății noastre, aceste in- 
tilniri, la care participă zeci și zeci de mii de cetățeni de diferite rîrste 
și profesii, fără deosebire de naționalitate, prilejuiesc ample dezbateri 
gospodărești asupra Dilanțuiui legislaturii ce sa încheie, precum și nu
meroase propuneri privind dezvoltarea economico-socială viitoare a loca
lităților. Propunîndp-și candidați! pentru alegerile de la 15 noiembrie, 
oamenii muncii au formulat, totodată, cu prilejul acestor adunări, mii de 
sugestii și propuneri, ceea ce constituie un important capital al viitoa
relor acțiuni social-edilitare, gospodărești, nu puține din acestea fiind de 
aplicabilitate imediată și de certă importanță pentru dezvoltarea econo
mică, pentru realizarea unor obiective ale planului etc. Firește că aces
tea trebuie tratate in mod dinamic, in vederea valorificării lor, in cadrul

unor programe unice de activități imediate. Iar candidați) propuși, in 
fruntea alegătorilor, să treaca chiar de pe acum la treabă, demonst’rind 
că sint intr-adevăr demni de increderea celor ce i-au propus.

In ce privește propunerile și sugestiile care nu au caracter de aplicare 
imediată, ele se constituie intr-un capital de bază pentru programele de 
activitate ale viitorilor deputați, ale viitoarelor consilii populare, pentru 
continua dezvoltare și înflorire a tuturor localităților, a întregii țări.

In aceste zile, in toate circumscripțiile electorale sint prezentate și stau 
la dispoziția cetățenilor, la centrele de afișare, listele de alegători. Este 
foarte important ca fiecare alegător să verifice din timp dacă este înscris 
pe aceste liste, dacă numele și prenumele, precum și adresa sint corect 
înregistrate.

CETĂȚENI DE LA ORAȘE ȘI SATE!
Verificați dacă ați fost înscriși în listele de alegători! Aceasta este 

o măsură foarte importantă pentru a vă asigura exercitarea dreptului 
constituțional de alegători la 15 noiembrie!
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EXPORTUL
- sarcină prioritară in economie

In cadrul problemelor economice dezbătute la recenta plenară a C.C. 
al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut în mod deosebit să se 
acționeze cu cea mai mare răspundere pentru realizarea exemplară a 
producției la export, pentru livrarea la termen și în condiții de înaltă 
calitate a. întregului fond de marfă prevăzut în contractele încheiate 
cu partenerii externi. în acest domeniu este necesar să se facă totul 
pentru ca exportul să ajungă la cel puțin 40 la sută din volumul acti
vității industriale — cerință esențială pentru desfășurarea normală a 
activității noastre economice. Totodată, în spiritul hotărîrii adoptate la 
plenară, se impune aplicarea tuturor măsurilor necesare pentru a se 
asigura valorificarea mai bună a materiilor prime și a muncii poporu
lui nostru, prin realizarea pentru export a unor produse de înaltă cali
tate, competitive, pe piața mondială, care să încorporeze cele mai 
noi cuceriri ale științei și tehnicii.

Cum se acționează practic în vederea înfăptuirii acestor sarcini ? 
Prezentăm concluziile unor investigații pe această temă în două unități 
industriale.

La Combinatul petrochimic Pitești

ca- 
că

I a

Lucrările agricole 
-încheiate grabnic!

Ca multe colective muncitorești 
fruntașe din țară, și cel al Combina
tului petrochimic din Pitești își 
realizează exemplar producția pen
tru export. Se exportă in 24 de țări, 
pentru 54 firme de prestigiu și cu 
tradiție de pe toate meridianele lu
mii. Mărfurile 
căutate 
R.F.G.. 
Grecia, 
solida 
stabilit 
rea numai a unor produse de înal
tă calitate, la termenele stabilite. 
Uneori, cu acordul partenerului, se 
trimit produse chiar în devans. așa 
cum a fost cazul unor recente con
tracte pentru India, R.P. Chineză, 
Noua Zeelandă.

în combinat, producția pentru ex
port este organizată pe linii și for
mații specializate. Cumulat pe 9 
luni, pl.hnul pe relația devize libere 
a fost realizat în proporție de 157 la 
sută. Ce factori au contribuit la ob
ținerea acestor rezultate ? „Cu spri
jinul camitetuluî județean de partid 
— ne stpune inginerul Andrei Gri- 
gorescu, directorul combinatului, s-a 
întocmit un program special de 
impulsionare a producției pentru 
export. în principal, sînt prevăzute 
măsuri ■ de bună organizare si mo
dernizare a producției, de folosire 
rațională a capacităților de produc
ție. de creștere continuă a pregătirii 
profesionale a oamenilor, de întă
rire a spiritului de răspundere șl 
disciplină .Aș evidenția, totodată, și 
faptul că, în paralel cu exportul 
direct, ne străduim să acordăm aten
ție și produselor destinate beneficia
rilor interni, pe care aceștia le 
corporează în mărfuri destinate 
portului".

Din multitudinea de acțiuni 
treprinse pentru îmbunătățirea pro
ceselor de fabricație am reținut cîte- 
va deosebit de importante. Astfel, in 
prim-planul preocupărilor pentru 
modernizarea proceselor de fabrica
ție se situează elaborarea, cu forte 
proprii, a unor tehnologii moderne 
care să contribuie la realizarea pro
ducției prevăzute in condiții de ca
litate superioară, cu consumuri și cu 
cheltuieli reduse de fabricație. De 
asemenea, prin studii și cercetări 
susținute, rețetele de fabricație sînt 
continuu îmbunătățite.

Legat de acest aspect, se impune 
evidențiată și atenția ce se acordă 
efectuării la timp și de bună calita
te a lucrărilor de reparații și între
ținere : „O întreagă uzină, numă- 
rind 2 000 oameni, dintre cei mai ca
lificați și chiar policalificați. se o-

______ realizate aici sint 
și apreciate in țări ca S.U.A., 
UJt.S.S., Japonia, Suedia, 
Pentru a se menține și con- 
prestigiul cucerit, aici s-a 
ca regulă de conduită livra-

cupă de întreținerea în perfectă sta
re de funcționare a modernelor in
stalații și utilaje, ne spune inginerul 
Ilie Chilimen, directorul uzinei. Sint 
constituite echipe de intervenție pe 
fiecare secție și se asigură asistenta 
tehnică necesară, de cea mai înaltă 
calitate, din partea unor maiștri cu 
experiență bogată, a unor tehnicieni 
și ingineri temeinic pregătiți".

O deosebită atenție se acordă în 
combinat organizării superioare a 
muncii și a producției pentru ex
port. „în acest sens, de un real fo
los s-au dovedit a fi aprovizionarea 
ritmică a liniilor de fabricație cu 
materii prime de calitate, planifica
rea riguroasă pe faze de fabricație a 
fiecărui produs, urmărirea continuă 
a comenzilor de către cadrele de 
conducere în grija și răspunderea 
cărora se află ele atît pentru fabri
carea, cit și pentru expedierea la 
timp la partener — ține să precizeze 
tovarășa Livia Cătană, director co
mercial. De asemenea, dau bune re
zultate 'analizele zilnice, care au loc 
pe schimburi și la nivel de combinat, 
privind modul de realizare a fiecă
rui lot de produse, luîndu-se măsu
rile adecvate pentru înlăturarea de-

ficiențelor, pentru urgentarea livră
rii produselor. S-a declanșat și o 
amplă acțiune de îmbunătățire a 
formelor de ambalare in vederea 
livrării, accentul punîndu~se pe ex
pedierea conteinerizată și paletizată 
a produselor. S-au intensificat si 
preocupările pentru înnoirea și di
versificarea producției de export. 
Bunăoară, noul aliaj de polimeri, 
realizat de un colectiv de petrochi- 
miști condus de maistrul Ion Tăsică, 
a fost introdus in fabricație pe baza 
prospectării piețelor și a comenzilor 
exprese ale unor parteneri".

In privința nivelului tehnic și 
litativ al produselor, de notat 
ponderea produselor de calitatea
ajuns acum la 99 la sută, neinregis- 
trîndu-se în ultima vreme nici o re- 
clamație de calitate. La aceasta con
tribuie și dotarea cu aparatură de 
testare și control a produselor, care 
este la nivelul celor mai noi reali
zări in acest domeniu.

Desigur, rolul cel mai important îl 
au oamenii. în acest sens este îm
bucurător să afli că în toate locuri
le de muncă unde se produce pentru 
export lucrează numai muncitori cu 
înaltă calificare, comuniști cu o con
știință înaintată. Printre ei se evi
dențiază operatorii chimiști Elena 
Duinea, Constantin Panțucu, Ilie Ion 
și Gheorghe Ioana. O mențiune a- 
parte merită și colectivul condus de 
maistrul Cornel Nicoară. care a rea
lizat rapid pentru export o coman
dă expresă lansată din India. între
gul colectiv de petroChimiști își con
tinuă cu stăruință perfecționarea 
profesională în cadrul formelor de 
învățămint create. Săptăminal se țin 
cursuri de instruire în 
rora cadrele tehnice îi 
noștință pe participanți 
le în ramura chimiei și 
pieței externe. Cursuri de perfecțio
nare sint organizate în combinat și 
pentru cadrele cu studii superioare.

Sînt argumente pe care toți cei cu 
care am stat de vorbă, muncitori și 
specialiști, le-au adus în susținerea 
angajamentului lor de a acționa în 
continuare cu' răspundere și spirit 
creator pentru a amplifica bunele 
rezultate în activitatea de export.

cadrul că- 
pun în cu- 
cu noutăți - 
cu cerințele

Gheorqhe CÎRSTEA
corespondentul „Scînteii

La întreprinderea forestiera de' exploatare*

60 de produse care figurează în no
menclator, creindu-se astfel un stoc 
suficient pentru întreaga producție 
d-estinată exportului. Astfel, în luna 
septembrie prevederile planului de 
export au fost depășite cu 30 la sută, 
partenerii de peste hotare primind 
in plus o cantitate de aproape 2 000 
mc cherestea de fag. precum și în
semnate cantități de celuloză, par
chet. lăzi, produse de pădure. Livră
rile la export au decurs masiv și in 
prima parte a lunii octombrie.

„Datorită cunoașterii și defalcării 
din timp a sarcinilor de export de 
către factorii de decizie la fiecare 
nivel — unitate de exploatare, sec
ție de industrializare, schimb — 
ne-am putut crea în avans întregul 
fond de marfă pe care îl avem de 
livrat în tot trimestrul IV al anu
lui — ne-a spus ing. Ghiță Zavale- 
che, director comercial al întreprin
derii. Am recuperat în ultimele luni 
o mare parte din restanțe și avem 
condiții ca planul la export și con
tractele încheiate cu partenerii de 
peste hotare pe 1987 să se realizeze 
integral pină la Conferința Naționa- 

. lă a partidului".
Directorul comercial al întreprin

derii a ținut să precizeze că, in acest 
scop, zilnic la nivelul fiecărei echi
pe, schimb, secție și pe unitate se 
efectuează analize operative asupra 
felului în care se realizează produc
ția destinată exportului, pentru res
pectarea graficelor de livrări. Săp
tăminal, în ședințele biroului exe
cutiv al consiliului oamenilor mun
cii se analizează amănunțit mersul 
producției pentru export, al livrări
lor și încasărilor. în acest mod se 
poate acționa operativ pentru înlă
turarea deficiențelor care pot frina 

' îndeplinirea ritmică a planului. S-a 
ajuns astfel ca anumite comenzi ur
gente să fie onorate în numai 4—5 
zile. Preocupările susținute pentru 
realizarea producției și a planului de 
export nu presupun însă nici ur> 
moment slăbirea exigenței față de 
calitatea produselor. Dimpotrivă, 
prin măsurile luate s-a întărit con
trolul tehnic de calitate pe faze de 
lucru și pe schimburi, sortarea șl 
prelucrarea lemnului apt pentru ex
port făcîndu-se nu numai în secțiile 
de industrializare, ci chiar in par
chetele de exploatare.

Dar, .paralel cu eforturile pe care 
. -. T>entru. recuperarea srwstwte»* •

CĂLĂRAȘI

Mult a fost, puțin a rămas, dar pe timp
sa

Lucrătorii ogoarelor din județul 
Călărași, în ajutorul cărora au venit 
numeroși oameni ai muncii din uni
tăți industriale și instituții, au sporit 
simțitor ritmul recoltării. Vremea 
prielnică permite strîngerea în con
diții bune a legumelor. Și se acțio
nează în această direcție cu multă 
răspundere, astfel incit să nu rămină 
nimic in grădini. Cu atit mai mult cu 
cit la unele sortimente legumicole 
producția este sub nivelul planificat.

Cea mai mare bătălie se dă pentru 
încheierea recoltării porumbului, a 
.transportării și depozitării lui. In 
seara zilei de 21 octombrie, din su
prafața cultivată cu porumb mai era 
de recoltat doar 9 la sută. Numai 
că pe cîmp se află cantități mari 
de știuleți în grămezi. Iată de ce, 
comandamentul județean al agricul
turii a luat măsuri energice pen
tru sporirea capacităților de trans
port, in așa fel incit, o dată cu 
încheierea recoltării, întreaga pro
ducție de porumb să fie pusă la 
adăpost.

în ultimele zile, capacitatea de 
transport a unităților agricole a fost 
sporită cu încă aproape 1 000 tone 
zilnic prin parcul de mașini venit în 
ajutorul agriculturii de la unități in
dustriale. De menționat că, în con
tinuare, sînt folosite numeroase ate
laje. De asemenea, autodubele de 
transport furaje concentrate au fost 
dotate cu remorci (echipamente de

TELEORMAN

în- 
ex-

în*

si transport Bacău

Eforturi susținute pentru recuperarea 
restantelor

Cauze mal mult sau mai puțin 
obiective au determinat ca in prima 
parte a anului I.F.E.T. Bacău să în
registreze importante restanțe în în
deplinirea planului de export. Cum 
era și firesc, consiliul oamenilor 
muncii, organizațiile de partid din 
unitățile de exploatare si industria
lizare, acționind pentru transpu
nerea în viață a indicațiilor și 
orientărilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, au întreprins o 
serie de măsuri tehnice și organiza
torice, operative și eficiente, me
nite să mobilizeze toate colectivele 
de muncă la onorarea exemplară a 
obligațiilor asumate prin contractele 
încheiate cu partenerii de peste ho
tare. Astfel, in fiecare unitate au 
fost organizate secții, schimburi și 
fluxuri tehnologice specializate pen
tru producția de export. Secțiile de

industrializare a lemnului de 
Agăș și Comănești. bunăoară, 
fost specializate pe producția 
cherestea de rușinoase. iar cea de la 
Onești pe cherestea de fag. In ex
ploatările forestiere au fost întărite 
ordinea și disciplina ; mijloacele 
tehnice și forța de muncă au fost 
concentrate într-un număr restrîns 
de parchete, s-a extins mecanizarea 
operațiunilor de doborit-secționat, 
scos-apropiat și încărcat. La acestea 
s-a adăugat aprovizionarea priorita
ră cu materii prime, combustibil, 
piese de schimb a tuturor capacită
ților specializate in producția pentru 
export.

Ca urmare, in scurtă vreme a fost 
exploatat în devans un volum de 
peste 20 000 metri cubi masă lem
noasă. planul producției fizice fiind 
îndeplinit lună de lună, la toate cele

la 
au 
de'

lpr și . qnorșrea tuturor' contactelor 
și ■eomenzilor pe acest an. forestie
rii din județul Bacău sînt preocupați 
în această perioadă și de crearea 
condițiilor necesare realizării pla
nului pe 1988. Referindu-se la aceas
tă problemă, inginerul Toader Bal- 
canu, directorul întreprinderii, spu
nea : „Acționăm încă de pe acum 
pentru realizarea unor stocuri co
respunzătoare de material lemnos 
uscat pentru perioada de iarnă, atît 
de bușteni, cit și de cherestea. Con
form programului și măsurilor între
prinse, vom păși în 1988 cu stocuri 
de material lemnos care vor asigura 
buna desfășurare a procesului de 
producție în unitățile noastre pe 
timp de cel puțin o lună și jumăta
te. Cît privește exportul, asigurăm 
în cadrul programului de moderni
zare spatiile necesare pentru zvin- 
tare, uscare, condiționare și depozi
tare atît a cherestelei, cit și a celor
lalte produse : lăzi, parchete, semi
fabricate etc. în exploatări au fost 
definitivate de acum parchetele pe 
care se va lucra, se fac verificările 
de preluare și punere in valoare a 
masei lemnoase. Hotărirea noastră 
fermă este de a păși in noul an 
chiar din prima lună cu realizarea 
integrală a prevederilor de plan la 
export".

Gheorghe BALTA
corespondentul „Scînteii"

La întreprinderea de vagoane din Drobeta-Turnu Severin

Mai multă promptitudine din partea
furnizorilor de ateriale!

propus șl l-am putea realiza dacă ar 
fi eliminate aceste neajunsuri.

Precizăm, nu este vorba de cîteva 
repere sau tone de materiale restan
te, ci de mii de poziții. De aceea, 
trebuie să se intervină neintîrziat 
pentru ca lucrurile să reintre pe 
făgașul normal. Inginerul Vasile 
Fogăraș, șeful serviciului aprovizio
nare, ne-a prezentat o listă impresio
nantă cu furnizorii care nu se achi
tă de sarcinile pe care și le-au 
asumat prin contracte ferme. Iată 
numai cițiva dintre acești furnizori 
și restanțele pe care le au : Combi
natul de utilaj greu din Iași — 613 
bucăți corpuri cuplă ; întreprinde
rea de vagoane din Arad — 451 cilin
dri de frină de 14 țoii, 884 cirlige de 
tracțiune, 1 564 bucăți bare de trac
țiune ; întreprinderea de auto
camioane din Brașov — 376
bucăți furcă cuplă ; întreprinderea 
de piese turnate din Cîmpina — 880 
carcase amortizor ; întreprinderea 
de osii și boghiuri din Balș — 280 
boghiuri ; întreprinderea mecanică 
de material rulant din Pașcani — 240 
aparate de legare.

O situație necorespunzătoare exis
tă și in aprovizionarea cu tablă. 
După primul semestru din acest an. 
Combinatul siderurgic din Galați 
avea o restanță de 4 164 tone tablă 
de diferite profiluri. Restanță din care 
— lucru greu de înțeles — a repre- 
gramat numai 1 025 tone și a livrat 
în lunile iulie și august 768 tone. Se 
pune categoric întrebarea : cînd vor 
fi recuperate cele 3 396 tone tablă 
care de mult ar fi trebuit să se 
regăsească în vagoanele prevăzute a 
se realiza și livra beneficiarilor in
terni și externi ?

Economistul Vasile Crăciun, șeful 
biroului aprovizionare, ne pune la

Fără îndoială, oamenii muncii de 
Ia întreprinderea de vagoane din 
Drobeta-Turnu Severin fac eforturi 
deosebite pentru realizarea ritmică, 
integrală a sarcinilor de plan, con
comitent cu aplicarea măsurilor pri
vind modernizarea producției, prin 
aplicarea unor soluții tehnice și teh
nologice noi, eficiente. Obiectivul 
urmărit : realizarea unor vagoane 
moderne, cu caracteristici tehnice și 
funcționale superioare, competitive. 
Cu toate acestea, ritmul producției 
nu se situează încă la nivelul cerin
țelor, al sarcinilor de plan. De ce ? 
Printre altele șl pentru faptul că în 
unele secții s-au creat spații înguste, 
deoarece un mare număr de vagoane 
aflate în diferite faze de fabricație 
nu-și continuă ciclul normal de pro
ducție. Totodată, sînt locuri de mun
că unde nu se realizează' productivi
tatea planificată. Urmarea : după 
nouă luni, întreprinderea înregis
trează o restanță de 94 vagoane de 
marfă echivalente pe 4 osii, iar pla
nul Ia export a fost realizat numai 
in proporție de 67,1 la sută. Așa cum 
se prezintă lucrurile la ora actuală, 
aceste restanțe tind să ia proporții 
șl mal mari, ceea ce impune inter
venția operativă a factorilor de re
sort pentru soluționarea probleme
lor cu care se confruntă unitatea. 
Despre ce este vorba 7

— In prezent — ne spune ing. 
Marcel Diculescu, secretarul comite
tului de partid pe întreprindere — 
ne confruntăm cu mari greutăți de
terminate de dereglările care se 
mențin în derularea cooperării cu 
furnizorii de materii prime și mate
riale. Facem repetate intervenții, tri
mitem zilnic delegați la aceste uni
tăți, dar aprovizionarea cu materiale 
este departe de cerințele ritmului
zilnic de fabricație pe care ni.l-am dispoziție și alte date. Astfel, deoa-

rece Centrala industrială de vagoane , 
și material rulant București nu a 
asigurat materiile prime necesare — 
cum s-a angajat — întreprinderea 
„Policolor" din București a acumu
lat o restanță de 13,5 tone email 
și 9,5 tone la grund roșu.

Este cazul să spunem că și 
alte privințe sprijinul Centralei 
dustriale de vagoane și material 
lanț, ca titulară de plan, e departe 
de a fi la nivelul sarcinilor ce ii 
revin. Reamintim în acest sens o 
situație greu de înțeles. Cu toate că 
adunarea generală a oamenilor mun
cii de Ia începutul anului a fost 
amînată aproape o lună de zile, con
ducerea centralei nu a găsit timpul 
necesar pentru a veni — așa cum 
s-a solicitat — în mijlocul colectivu
lui și. a soluționa împreună proble
mele de care depinde bunul mers al 
activității. Sprijinul centralei s-a 
rezumat la trimiterea unui delegat 
care a notat problemele, a făcut 
promisiuni, s-a angajat și... s-a suit 
in tren, probabil chiar intr-un vagon 
fabricat la Drobeta-Turnu Severin. 
Deși după cum 
crurile pînă în 
putea să piardă 
venție energică 
ne deci acum din partea ministeru
lui de resort Dereglările mari apă
rute în derularea cooperării la în
treprinderea de vagoane din Drobe
ta-Turnu Severin trebuie grabnic 
eliminate și furnizorii chemați să se 
încadreze, conform legii, în discipli
na de plan. Și aceasta, deoarece 
numai astfel sarcinile de plan ce 
revin unității din Mehedinți pot fi 
realizate integral.

gri

în 
in- 
ru-

s-au soluționat lu- 
prezent, se vede că 
acest tren. O inter- 
și rapidă se impu-

Virqiliu TATARU
corespondentul „Scînteii *

nu rămînă nimic
mărire a capacității) în număr de 
aproape 200, care transportă acum, în 
loc de 600—700 kg furaje, cite 5—6 
tone știuleți. Datorită acestor mă
suri, precum și prin efectuarea a 
cite patru curse pe zi, in loc de 
două, cum se întîmpla cu două săp- 
tămîni în urmă, printr-o mai bună 
organizare la încărcat și descărcat, 
capacitatea zilnică de transport a 
sporit de la 20 000 tone pe zi la peste 
40 000 tone. Măsuri eficiente au fost 
luate și la bazele de recepție și la 
fabricile de nutrețuri combinate, 
unde peste 80 la sută din operațiile 
de descărcare se fac acum mecani
zat, ceea ce contribuie la utilizarea 
mai bună a mijloacelor de transport, 
îndeosebi a celor de mare capacitate.

In raidul nostru am constatat că in 
cele mai multe unități agricole se 
muncește cu răspundere, prevenin- 
du-se orice pierderi. în acest scop, se 
face rectificarea lanurilor, unde po
rumbul a fost recoltat mecanic,, ast
fel încît nici un știulete să nu rămînă 
pe cîmp. La cooperativele agricole 
Gurbănești, Dor Mărunt, Ștefan 
Vodă. Dragoș Vodă, la această ac
țiune participă toți locuitorii satelor. 
„Avem o recoltă bună, 
mult pentru realizarea 
aceea, ne străduim să o 
întregime — ne spune 
Ivan, președintele C.A.P.
Vodă. Și, după cum vedeți, am luat 
măsura ca acolo unde se constată

am muncit 
ei și, de 

strîngem în 
Constantin 

Ștefan

că prima rectificare nu s-a făcut cu 
răspundere aceiași oameni să o facă 
și pe a doua. Și nu am avut cazuri 
cînd să mai rămînă pe cîmp un știu
lete, pentru a fi nevoie să se facă și 
a treia rectificare".

Nu peste tot se gindește și mai 
ales se acționează la fel. La coope
rativele agricole Lupșanu, Grădiștea, 
Ulmu, Ștefănești, în timp ce pe ulițe
le satului vezi destui oameni cu di
ferite treburi, in cîmp pe sute de 
hectare, unde porumbul a fost re
coltat mecanic, nu s-au făcut încă 
rectificările necesare. Or, după cum 
se știe — și ne-am convins și noi 
la fața locului — in urma combi
nelor în mod cert, oricît de bine ar 
fi reglate ele, mai rămîn încă mulți 
știuleți. Iată de ce specialiștii, con
ducerile unităților agricole amintite, 
toți cooperatorii au datoria să acțio
neze pentru a strînge întreaga recol
tă, nimic să nu se risipească. Se Im
pune, deci, ca și în asemenea uni
tăți, urmindu-se exemplul fruntași
lor, al bunilor gospodari, să se ia 
măsuri ferme pentru a se trece cu 
toate forțele la efectuarea rectifică
rilor, cu răspundere și cea mai mare 
atenție, astfel încît întreaga produc
ție de porumb să ajungă la adăpost, 
să se prevină orice pierderi.

Mihail DUMITRESCU
corespondentul „Scînteii"

Ritmul livrării sfeclei de zahăr a crescut, 
nu insă la nivelul prevederilor din grafice

între priori țățile. înscrise peegen-l/ 14/cooperativele agricole de produc- 
' "da de■.lubfii a: goăîiddarilor ogoarelor’* ’ție"dîn Perdtu, Izvoarele, Nenciu- 

aln județul Teleorifiăh, în ace.itei zile , 
de octombrie se află recoltarea și 
transportul sfeclei de zahăr la între
prinderea de industrializare din ora
șul Zimnicea sau la bazele interme
diare, Pînă miercuri seara, produc
ția a fost strînsă de. pe 72 la sută 
din suprafața totală de 11 200 hec
tare. Ca urmare a măsurilor între
prinse de comandamentul județean 
al agriculturii, ritmul livrărilor zil
nice a crescut în săptămina aceasta.

„Prelucrăm, în medie, circa 3 000 
tone de sfeclă de zahăr pe zi — ne 
spune inginerul Gheorghe Calapod, 
directorul întreprinderii de indus
trializare din orașul Zimnicea. Au 
fost perioade cînd am lucrat cu 
mult sub această cantitate, fabrica 
puțind prelucra zilnic 4 000 tone sfe
clă de zahăr. Sperăm că ritmul mai 
bun din prima parte a acestei săp- 
tămini va crește in zilele 
prin mai buna organizare 
rii, dar și prin folosirea 
ment sporit a mijloacelor 
port".

Așa cum aveam să constatăm, sînt 
numeroase unități agricole unde se 

. lucrează cu toată răspunderea la re
coltat, iar graficele întocmite sint 
respectate cu rigurozitate sau chiar 
depășite. De pildă, prin temeinica 
organizare a activității în cîmp, prin 
ampla mobilizare a forțelor umane.

următoare 
a recoltă- 
cu randa- 
de trans-

.Iești.- Beciu. „24 Ianuarie" și „8 
Martie" •— Țigănești, Lița, Segarcea 
Vale, recoltarea s-a încheiat sau se 
efectuează pe ultimele hectare.

Pe măsura finalizării altor lucrări 
din cîmp, în multe locuri au fost lua
te măsuri pentru urgentarea strin- 
gerii sfeclei de zahăr. La C.A.P. Fur- 
culești, alături de cooperatorii din 
fermele vegetale, participă la recol
tare și legumicultorii, Cu ajutorul 
atelajelor, producția este transpor
tată la capătul solelor, de unde auto
camioanele și tractoarele cu remorci 
o duc direct la baza de recepție. Așa 
a fost posibil ca în ultimele zile rit
mul livrărilor către baza din Alexan
dria să crească de la 40—50 tone, in 
săptămîna trecută, la aproape 100 de 
tone. Asemenea rezultate se înregis
trează și la C.A.P. Teleormanul. In 
C.A.P. Năsturelu și in alte unități 
din județ. De la șeful centrului din 
Alexandria, Stancu Neagu, am reți
nut că, în medie, au fost preluate 
săptămina aceasta zilnic cu 400—500 
tone mai mult decit in a doua de
cadă a lunii octombrie. De aseme
nea, ritmul preluărilor a sporit și la 
celelalte baze.

Totuși, și în momentul de față — 
așa cum ne spunea directorul între
prinderii de prelucrare din Zimnicea 
— stocul de sfeclă de zahăr care aș
teaptă prelucrarea este destul de

Pe deplin mobilizați pentru realizarea ritmică, integrală, îa toate sortimentele a planului la producția fizică, oamenii 
muncii de la întreprinderea „Tehnofrig" din Cluj-Napoca finalizează in aceste zile o serie de noi instalații care 

vor fi livrate in curînd beneficiarilor

mic, aprovizionarea făcîndu-se prac
tic din ceea ce se descarcă zilnic. 
Prima cauză ce determină o aseme
nea situație este faptul că în unele 
unități agricole ritmul de lucru este 
necorespunzător, sfecla de zahăr ră- 
mînînd de recoltat pe suprafețe încă 
mari. Astfel, la cooperativele agri
cole din Cernetu, Măgura, Tîrnava, 
Traian, Vînători, Frumoasa, Drăgă- 
nești-Vlașca, Bragadiru, producția 
nu a fost strînsă decit pe suprafețe 
ce reprezintă între 30 și 50 la sută 
din program. Neajunsuri se manifes
tă in unele unități agricole și in ceea 
ce privește transportul producției la 
bazele de recepție. In prezent, in 
cîmp se află în grămezi circa 11 260 
tone sfeclă de zahăr, îndeosebi in 
consiliile agroindustriale Contești, 
Smirdioasa, Zimnicea, Slobozia-Mîn- 
dra. Acest decalaj între cantitățile 
recoltate și cele transportate se da
torează unor deficiențe, mai ales de 
ordin organizatoric, incepînd de la 
încărcarea mijloacelor de transport 
și pînă la folosirea capacităților auto. 
Pentru că este greu să se poată 
accepta ca un mijloc de transport 
care nu face mal mult de 25 km pînă 
la baza de recepție să efectueze cel 
mult două drumuri zilnic, acum cînd 
în cîmp stocurile cresc de la o zi la 
alta. Pornind de la constatarea că la 
baza de recepție din Alexandria, pe 
parcursul unei singure ore am văzut 
venind autocamioane de la coopera
tivele agricole din Orbească, Guru- 
ieni, Răzmirești fără remorcă, evi
dențiem încă o dată serioasele rezer
ve de intensificare a transportului 
producției din cîmp. După cum cele 
4 220 tone sfeclă de zahăr aflate in 
prezent în bazele de recepție atestă 
că este nevoie de o aprovizionare 
ritmică cu vagoane și folosirea lor 
la capacitate, pentru ca transportul 
pe C.F.R. pină la întreprinderea din 
Zimnicea să se facă în cele mai bune 
condiții. Facem această afirmație 
avînd in vedere faptul că, de exemplu, 
de la centrul din Alexandria au fost 
expediate spre fabrică in intervalul 
15—20 octombrie cantități zilnice cu
prinse între 250 și 3 000 tone.

Cele constatate în raidul nostru 
constituie o dovadă că există posibi
lități certe pentru ca recoltarea sfe
clei de zahăr să fie intensificată și 
finalizată in cel mai scurt timp. Pen
tru realizarea programului de trans
port este necesar ca pretutindeni 
să fie aplicate întocmai măsurile sta
bilite de comandamentul județean al 
agriculturii.

Stan ȘTEFAN
corespondentul „Scînteii"

VRANCEA
în municipiul Focșani si în cele

lalte orașe ale județului Vrancea au 
fost predate oamenilor muncii din 
unjtăti economice și social-admi
nistrative noi blocuri de locuințe.

Apartamente noi pentru oamenii muncii
Astfel. în acest an au fost con
struite 1 200 de r—‘------ i_
alte blocuri aflindu-se ... 
dii avansate de execuție. în pre
zent. dotarea așezămintelor urbane

apartamente, 
-se în sta- ®

din județ însumează peste 32 000 
apartamente, la care se adaugă noi- 

construcții destinata activităților 
din domeniul învătămîntului, să
nătății. comerțului, prestărilor de 
servicii și altele. (Dan Drăgulescu).

BAIA SPRIE : Producție 
fizică suplimentară

Oamenii muncii din unitățile eco
nomice ale orașului Baia Sprie în
scriu noi succese în întrecerea so
cialistă desfășurată în întîmpinarea 
Conferinței Naționale a partidului, 
îndeplinind prevederile de plan la 
producția fizică și la export. Acor- 
dind o atenție deosebită aplicării 
sistematice a programelor de mă
suri vizind perfecționarea organi
zării muncii și modernizarea proce
selor tehnologice, prin folosirea 
mai bună a capacităților și forței 
de muncă, a timpului de lucru și a 
bazei de materii prime, prin pro
movarea inițiativelor valoroase și 
înnoirea structurii sortimentale a 
produselor, ei au reușit ca în pe
rioada care a trecut din acest an 
să livreze suplimentar economiei 
naționale peste 1 100 tone zinc, 875 
tone plumb. 735 tone cupru în 
centrate, 309 tone mașini și 
laje tehnologice, țesături din 
confecții textile, mobilier 
lemn. (Gheorghe Pârja).

con- 
uti- 

lină. 
din
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ÎNALTĂ APRECIERE, DEPLINĂ SATISFACȚIE FAȚĂ DE REZULTATELE 
VIZITEI DE STAT A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,

ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, 1N REPUBLICA TURCIA
TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din Capitală, asemenea întregului 
nostru popor — se arată în telegra
ma COMITETULUI MUNICIPAL 
BUCUREȘTI AL P.C.R. — au ur
mărit cu înaltă satisfacție și legi
timă mindrie patriotică întreaga 
desfășoare a vizitei de stat pe care 
dumneavoastră, mult stimate tovară
șe Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, ați efec
tuat-o in Turcia și vă exprimă, cu 
profund respect și recunoștință, de
plina satisfacție și aprobare pentru 
rezultatele deosebit de rodnice ale 
acestei strălucite solii de pace. Sti
ma, căldura și prietenia cu care ați 
fost intîmpinat pe întregul parcurs 
al vizitei. întilnirile și convorbirile 
la nivel înalt pe care le-ați avut cu 
președintele Kenan Evren, înțelege
rile convenite reflectă înaltul pres
tigiu de care vă bucurați în întrea
ga lume, pentru activitatea plină de 
dăruire și inalt patriotism ce o con- 
sacrați împlinirii mărețelor năzuin
țe și idealuri ale poporului nostru, 
exprimind* dorința României de a 
amplifica cooperarea pe multiple 
planuri, in spiritul coexistenței paș
nice. cu toate statele lumii. Folo
sind și acest prilej spre a vă ex
prima cele mai alese sentimente de 
fierbinte dragoste, adincă gratitudi
ne și înaltă stima cu care vă în
conjoară pe dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
cel mai iubit fiu al națiunii noastre 
socialiste, comuniștii, toți oamenii 
muncii din Capitală vă asigură, 
in același timp, că. urmindu-vă 
însuflețitorul dumneavoastră exem
plu de muncă și dăruire patriotică, 
vor acționa cu toate forțele pentru 
înfăptuirea exemplară a sarcinilor, 
de plan pe acest an și pe întregul 
cincinal. intimpinind cu rezultate 
deosebite Conferința Națională a 
partidului, sporind astfel contribuția 
Bucureștiului la dezvoltarea econo- 
mico-socială a patriei, la ridicarea 
continuă a nivelului de trai al În
tregului popor.

în telegrama COMITETULUI JU
DE iEAN ARAD AI. P.C.R. și a 
CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN se spune : însuflețiți de cele 
mai calde sentimente de dragoste și 
înaltă prețuire, comuniștii, toți oame
nii muncii din județul Arad, aseme
nea națiunii întregi, au urmărit cu 
vie satisfacție și profundă mindrie 
patriotică' rezultatele vizitei de stat 
in Turcia. Manifestările de înaltă 
prețuiri' dii cart! ați fost intîmpinat 
de-a lungul întregii vizite ilus
trează cu tărie prestigiul de care 
vă bucurați pretutindeni în lume, 
ca neobosit promotor al păcii, ca 
luptător consecvent pentru afirmarea 
idealurilor de libertate, suverani
tate și independență, a celor mai 
nobile aspirații ale popoarelor din 
lumea întreagă. Cu adincă emoție și 
nemărginită bucurie am luat cu
noștință de atenția deosebita cu care 
a fost înconjurată de oamenii de 
știință din țara prietenă tovarășa 
Elena Ceaușescu, remarcabil om 
politic, savant de renume mondial, 
care prin întreaga sa activitate aduce 
o inestimabilă contribuție la <fez- 
voltarea impetuoasă a științei, 
culturii și invățămîntului, la înain
tarea României socialiste pe noi 
trepte de progres și civilizație. 
Mindri de semnificațiile acestui nou 
și important eveniment înscris in 
cronica relațiilor internaționale, 
susținem cu întreaga noastră ființă 
politica ințeleaptă. științifică, profund 

umanistă și clarvăzătoare pe care o 
promovați, in cel mai strălucit mod. 
in fruntea partidului și statului 
nostru, fiind hotăriți să întîmpinăm 
Conferința Națională a partidului cu 
noi și importante succese.

'întreaga desfășurare a vizitei. în
tilnirile și convorbirile pe care le-ați 
avut, înțelegerile convenite, ca și 
manifestările de înaltă stimă și pro- ■ 
țuire, de aleasă ospitalitate de care 
v-ați bucurat pretutindeni in Turcia 
constituie o grăitoare expresie a 
dorinței comune de a conferi noi 
dimensiuni cooperării reciproc avan- 
tajoase, o elocventă mărturie a bu- 
nelor raporturi statornicite intre cele 
două țări, intre poporul român și , 
poporul turc, a prețuirii și admira
ției de care dumneavoastră va bucu
rați, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pe toate meri- 
clianele globului — se a™ta 
grama adresata de COMITETUL 
JUDEȚEAN BIHOR AL P.C.R. șt 
CONSILIUL POPULAR JUDEȚEAN. 
Aducem un cald omagiu tova
rășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu. om de știință de 
largă recunoaștere internațională, 
pentru contribuția de preț adusă la 
elaborarea și înfăptuirea politicii 
interne și externe' a partidului și 
statului nostru, la dezvoltarea conti
nuă a științei. în consens cu glasul 
și voința fermă a întregii națiuni, 
vă încredințăm, mult stimate și iu- 
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu. ca 
vom face totul pentru infăptuirea 
exemplară a hotăririlor Congresului 
al XIII-lea al partidului.

Animați de sentimente de fierbin
te patriotism și aleasă considerație, 
comuniștii, toți oamenii muncii de 
pe cuprinsul județului Bistrița-Na- 
săud, asemeni întregului nostru po
por, au urmărit cu cel mai viu 
interes vizita de stat ce ați 
întreprins-o, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, impreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, in Repu
blica Turcia — se arată in telegrama 
adresată de COMITETUL JUDE
ȚEAN BISTRIȚA-NASAUD 
P.C.R. și CONSILIUL 
JUDEȚEAN. Călduroasa 
v-a fost rezervată pe 
cursul vizitei constituie 
elocventă a prestigiului

___ • AL 
POPULAR 
primire ce 

întreg par- 
o mărturie 

________  _ ,____  _ de care vă 
bucurați pe "toate meridianele glo
bului, pentru clarviziunea cu care 
reprezentați aspirațiile neamului 
nostru de pace, colaborare și înțe
legere în lume.

Ne-a 
teresul 
față de 
rată de 
inginer 
aportul

produs o vie satisfacție in- 
deosebit și inalta apreciere 
strălucita activitate desfășu- 
tovarășa academician doctor 
Elena Ceaușescu, față de 
său la dezvoltarea cunoaște

rii științifice in general șl la utili
zarea rezultatelor acesteia in inte
resul bunăstării popoarelor, al păcii. 
Exprimăm deplina satisfacție față 
de rezultatele rodnice ale vizitei și 
reafirmăm și cu acest prilej totala 
noastră adeziune la politica profund 
științifică, realistă a partidului și 
statului nostru. Vă încredințăm că 
vom acționa fără preget cu spirit 
revoluționar și energie creatoare 
pentru înfăptuirea neabătută a sar
cinilor economico-sociale ce ne re
vin din hotărîrile istorice ale celui 
de-al XIII-lea Congres al partidului, 
din orientările și indicațiile dum
neavoastră.

CONSILIUL CENTRAL AL UNIU
NII GENERALE A SINDICATELOR 
DIN ROMANIA — în numele mili
oanelor de membri ai sindicatelor 
din țara noastră — își exprimă, cu 
profund respect și aleasă mindrie 
patriotică, nețărmurita bucurie și 
profunda adeziune față de rezulta
tele remarcabile ale strălucitei solii 
de pace, prietenie și colaborare pe 
care ați întreprins-o. impreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu. în Repu
blica Turcia. Numeroasele manifes
tări de caldă prietenie și deosebită 
considerație cu care dumneavoastră 
și mult stimata tovarășă Elena 
Ceaușescu ați fost întimpinați pe 
tot parcursul vizitei, largul ecou pe 
care noul dialog la nivel înalt ro- 
mâno-turc l-a avut în cercurile po
litice, în presa și radioteleviziunea 
din țara-gazdă, ca și pe plan inter
național, au dat o nouă și strălucită 
expresie înaltului prestigiu de care 
se bucură personalitatea dumnea
voastră de eminent conducător po
litic și de stat. In aceste mo
mente de puternică angajare re
voluționară. Consiliul Central al 
U.G.S.R. vă încredințează că sindi
catele din tara noastră, sub condu
cerea partidului, a dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe secretar ge
neral. vbr acționa cu toată fermita
tea. cu înalt spirit de răspundere 
revoluționară, pentru a întâmpina, 
cu noi și remarcabile realizări ,in 
îndeplinirea planului pe acest an. 
Conferința Națională a partidului si 
aniversarea a 40 de ani de la pro
clamarea Republicii.

In numele comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii din județul nostru 
— se arată in telegrama. COMITE
TULUI JUDEȚEAN BOTOȘANI AL 
P.C.R. și CONSILIULUI POPULAR 
JUDEȚEAN — vă exprimăm* multe 
stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, mult , stimată to
varășă Elena Ceaușescu, deplina sa
tisfacție și unanima aprobare față de 
rezultatele vizitei de stat întreprinse 
in Turcia, care se constituie într-un 
nou și semnificativ moment în evo
luția mereu ascendentă a unor tradi
ționale raporturi de prietenie și co
laborare, fructuoasa, statornicite intre 
cele două țări și popoare. Cu adincă 
recunoștință pentru modul strălucit 
in care concepeți și promovați pe 
arena internațională inițiative, idei și 
orientări de profundă înțelepciune și 
admirabilă cutezanță revoluționară, 
comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul Botoșani vă încredințează 
încă o dată de hotârirea lor fermă 
de a vă urma neabătut, cu abnegație 
Și dăruire, in tot ceea ce gîndiți și 
întreprindeți pentru binele și pros
peritatea țării noastre, pentru creș
terea prestigiului ei pe plan mondial. 
Ne angajăm solemn să nu precupe
țim nici un efort, să acționăm intr-un 
spirit de puternică dăruire comunis
tă. de inaltă responsabilitate patrio
tică. așa cum ne-ați cerut la recenta 
plenară a Comitetului Central al 
partidului. pentru a ne îndeplini 
exemplar sarcinile de plan pe acest 
trimestru și întregul an 1987.

Cu sentimente de. nețărmurită 
dragoste, profundă recunoștință și 
prețuire pe care le nutrim față de 
dumneavoastră, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
personalitate proeminentă a lumii 
contemporane, comuniștii, toți lo
cuitorii județului nostru au urmărit 
cu viu interes și legitimă mindrie 
patriotică vizita de stat pe care, 
împreună cu mult stimata și distinsa 
tovarășă Elena Ceaușescu, ați efec
tuat-o in Republica Turcia — se 
afirmă in telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN BRAILA AL P.C.R.

Dind o înaltă apreciere rodnicelor 
rezultate ale vizitei in Republica 
Turcia, insuflețiți de cele mai de
pline sentimente de dragoste față de 
dumneavoastră, mult iubite și sti
mate tovarășe secretar general, cti
torul României moderne, strălucit 
conducător al destinelor luminoase 
ale țării, patriot. înflăcărat. dirz și 
neînfricat militant revoluționar, ma
rele Istegar al păcii mondiale, ' vâ 
adresăm și cu acest prilej, din adin- 
cul inimilor, cele mai vii mulțumiri 
pentru strălucirea cu care duceți in 
lume cuvintul de pace și prietenie 
al României și ne angajăm, ca ur- 
mind neabătut înflăcărată dum
neavoastră pildă de patriotism și 
nesecată cutezanță revoluționară, să 
ne mobilizăm exemplar forțele pen
tru îndeplinirea sarcinilor ce ne re
vin din istoricele liotărîri ale Con
gresului ai XIII-lea al P.C.R. spre 
a intimpina cu noi și remarcabile 
realizări Conferința Națională, a 
partidului și cea de-a 40-a aniversare 
a proclamării Republicii.

Exprimîndu-ne deplina satisfacție 
față de întărirea continuă a colabo
rării pe multiple planuri dintre 
România și Turcia, dăm cea mai 
înaltă apreciere rezultatelor rodnice 
ale convorbirilor purtate de dum
neavoastră. mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, cu pre
ședintele Republicii Turcia, Kenan 
Evren, conștienți că ele vor contribui 
la dezvoltarea conlucrării reciproc 
avantajoase — pe plan politic, eco
nomic, tehnico-științific, cultural și 
în alte domenii de interes comun, — 
se afirmă in telegrama adresată de 
COMITETUL JUDEȚEAN BUZĂU 
AL P.C.R. Sîntem mindri că, și de 
această dată, ați acționat cu adincă 
clarviziune politică pentru ca noul 
dialog româno-turc la cel mai înalt 
nivel să se constituie intr-un strălu
cit model de cooperare între două 

țâri cu orinduiri sociale diferite, pen
tru soluționarea constructivă, pe calea 
tratativelor, a problemelor complexe 
ale omenirii, în spiritul cerinței ca 
Balcanii să devină o zonă a coope
rării, înțelegerii și a păcii. Dind 
glas satisfacției față de cursul 
ascendent 'al relațiilor româno-turce, 
continuu impulsionate de contactele 
Ia nivel înalt, ne angajăm, mult 
iubite și stimate tovarășe secretar 
general, in numele comuniștilor, al 
tuturor locuitorilor din acest înflori
tor județ, că vom munci cu înaltă res
ponsabilitate și patos revoluționar 
pentru îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor de plan pe acest an, 
intimpinind cu rloi și importante 
succese.. în toate domeniile activității 
economice și sociale, Conferința Na
țională a partidului și a 40-a ani
versare a proclamării Republicii.

Manifestările de caldă prietenie, 
atmosfera de cordialitate, de înaltă 
considerație și profund respect, ce' 
au caracterizat toate momentele vi
zitei — se arată în telegrama COMI
TETULUI JUDEȚEAN CĂLĂRAȘI 
AL P.C.R. — relevă cu pregnanță 
marele prestigiu de care se bucură 
astăzi țara noastră în viața interna
țională. dau expresie sentimentelor 
de aleasă stimă față de prestigioasa 
dumneavoastră activitate, pusă în 
slujba soluționării marilor probleme 
ale contemporaneității, față de ilus
tra dumneavoastră personalitate, de 
luptător neînfricat pentru progresul 

• Perspective certe și rodnice pe linia dezvol
tării relațiilor de colaborare dintre România și 
Turcia, în interesul celor două popoare, al conlu
crării internaționale

• Importantă contribuție la promovarea poli
ticii de bună vecinătate, înțelegere și cooperare in 
Balcani și pe plan general-european

• Entuziastă angajare a oamenilor muncii de a 
nu-și precupeți eforturile pentru realizarea politicii 
partidului, pentru progresul ecohomico-social al țării

umanității, pentru făurirea unei lumi 
mai bune și mai drepte. Afirmin- 
du-ne și cu acest prilej atașamentul 
nețărmurit față de politica internă 
și externă a partidului și statului 
nostru și susținind cu toată puterea 
ființei noastre strălucitele dumnea
voastră acțiuni și inițiative de pri
etenie, colaborare și pace, ne anga
jăm solemn, mult iubite'și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că y in 
cinstea Conferinței Naționale a 
partidului și a sărbătorescului eve
niment al împlinirii a 40 de ani de 
la proclamarea Republicii oamenii 
muncii din județul Călărași h’u vor 
precupeți nici un efort, că vor 
munci cu profundă dăruire revolu
ționară. mereu călăuziți de eroicul 
dumneavoastră exemplu.

In telegrama CONSILIULUI DE 
CONDUCERE AL MINISTERULUI 
DE INTERNE se spune : Primirea 
deosebit de caldă, plină de ospita
litate ce vi s-a făcut in Turcia. înal
tele onoruri ce -v-au fost rezervate, 
mult stimate ■ și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, largul ecou in
ternational al acestei vizite, de stat 
se constituie într-o elocventă dovadă 
a prestigiului de care se bucură po
litica internă și externă a României 
socialiste, proeminenta dumneavoas
tră personalitate de militant revo
luționar. de Erou al păcii, de iniția
tor și promotor pe..plan.mondial al 
unei politici' profund realiste și ști
ințifice. active și constructive, in 
concordanță cu aspirațiile de pace si 
colaborare ale tuturor popoarelor lu
mii. îir consens cu toți oamenii mun
cii din tara noastră. - Consiliul de 
conducere.al Ministerului de Inter
ne, comuniștii, întregul efectiv dau 
glas, și cu acest prilej, stimei și re
cunoștinței pentru activitatea neobo
sită' pe care o - desțașurați în- scopul 
propășirii economico-so-ciale a pa
triei, sporirii necontenite a presti
giului ei internațional, afirmindu-si 
atașamentul nemărginit față de po
litica internă și externă a partidului 
și statului, în aceste momente de 
puternică vibrație patriotică, ne ex
primăm. totodată, cele mai alese 
sentimente de prețuire și profundă 
gratitudine față de tovarășa academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu, 
eminent om politic, militant comu
nist, savant de reputație mondială, 
pentru exemplara activitate dedicată 
cu devotament înălțării patriei. Mo
bilizați permanent de luminosul 
dumneavoastră exemplu de patriot 
înflăcărat și revoluționar consec
vent. vă asigurăm, mult stimate și 
iubite tovarășe comandant suprem, 
că vom acționa neabătut, cu elan pa
triotic și spirit revoluționar pentru 
a intimpina Conferința Națională a 
partidului și cea de-a 40-a aniver
sare a Republicii cu noi și însem
nate succese în îndeplinirea sarcini
lor și misiunilor încredințate.

însuflețiți de cele mai profunde 
sentimente de dragoste, de aleasă 

stimă, fierbinte recunoștință și ne
țărmurit devotament față de dum
neavoastră, cel mai iubit fiu al na
țiunii române, Erou al păcii și în
țelegerii între popoare, comuniștii, 
toți oamenii muncii din județul 
Giurgiu au urmărit cu cel mai viu 
interes și mindrie patriotică desfă
șurarea vizitei de stat pe care, im
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
ați efectuat-o in Turcia — se spune 
în telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN GIURGIU AL P.C.R. împreu
nă cu întregul nostru popor ne ex
primăm totala adeziune față de ma
gistrala activitate pe care o desfă
șurat! în fruntea partidului și a țării, 
față de preocupările statornice, ini
țiativele și acțiunile pe care le pro
movați pentru instaurarea în Bal
cani și în lume a unui climat de 
înțelegere, securitate, pace și largă 
cooperare între popoare. Vă asigu
răm, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că vom acționa 
și în viitor cu întreaga noastră pu
tere creatoare pentru transpunerea 
in viață a politicii interne și exter
ne a partidului, pentru realizarea 
sarcinilor mobilizatoare ce ne revin 
din documentele Congresului al 
XIII-lea, hotăriți să întîmpinăm 
apropiatele alegeri de deputați în 
consiliile populare, și Conferința Na
țională a partidului cu noi succese, 
cu noi contribuții de seamă la pro
gresul multilateral al României so
cialiste.

îptr-o deplină . unitate de gind și 
simțire cu 'întregul popor, comuniș
tii, toți oamenii muncii, din județul 
nostru âu urmărit cu profundă sa
tisfacție și mindrie patriotică, cu 
alese sentimente de stimă și prețui
re întreaga desfășurare a vizitei de 
stat în Republica Turcia, pe care 
ați efectuat-o dumneavoastră, mult 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
impreună cu mult stimata tovarășă 
Elena Ceaușescu — se menționează 
în telegrama adresată de COMITE
TUL JUDEȚEAN HUNEDOARA AL 
P.C.R. și CONSILIUL POPULAR 
jtiDEȚEA'N. Primirea călduroasă ce 
v-a fost rezervată, manifestările de 
aleasă stimă ți inaltă considerație au 
reliefai Încă o dată prețuirea de care 
se bucură România in lume, ideile 
și acțiunile politice, profund nova
toare, de -mare ■ răsunet Internațio
nal, pe care cu strălucire le 
promovați dumneavoastră, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, ,cel mai . iubit tiu 
al națiunii noastre. Primirea de. că
tre tovarășa academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu a unui grup 
ide- oameni de știință, rectori și pro
fesori din Turcia, apariția în limba 
turcă a lucrării „Polimerizarea .ste- 
reospecifică a- izoprenului" constituie 
noi dovezi ale aportului deosebit de 
important al stimatei tovarășe Elena 
Ceaușescu la dezvoltarea științei 
românești și Ia îmbogățirea patri
moniului .. științific ...universal. Vă 
asigurăm și eu acest prilej, 
mult Iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vom acționa 
cu spirit revoluționar pențru înde
plinirea exemplară a sarcinilor ce 
ne revin din istoricele hotăriri ale 
Congresului al XIII-lea al parti
dului.

Cu sentimente de profundă satis
facție și vibrantă'mlndrte patriotică; 
comuniștii, toți oamenii muncii de 
pe meleagurile ieșene aii urmărit 
vizita de stat pe care ați efectuat-o, 
mult iubite, și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, impreună cu 
mult stimata tovarășă Elena 
Ceaușescu. în Republica Turcia, vi
zită ce se înscrie ca un eveniment 
de remarcabilă însemnătate în cro
nica relațiilor dintre cele două țări 
și popoare prietene — se spune în 
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN IAȘI AL P.C.R. și CONSI
LIULUI POPULAR JUDEȚEAN. Pri
mirea prietenească, deosebit de 
călduroasă ce v-a fost rezervată, 
dialogul fructuos la cel mai inalt 
nivel, întilnirile cu personalități de 
frunte ale vieții politice, economico- 
sociale, științifice și culturale din 
Republica Turcia, înțelegerile la 
care ați ajuns vbr da. fără îndoială, 
un puternic impuls întăririi și diver
sificării pe mai departe a relațiilor 
de colaborare româno-turce, confe- 
rindu-le noi și ample dimensiuni. 
Comuniștii, toți oamenii muncii de 
pe aceste străvechi meleaguri româ
nești vă asigură, mult iubite și sti
mate tovarășe secretar general, că 

sînt hotăriți să valorifice întregul 
potențial, toate energiile de care dis
pun pentru, realizarea integrală a 
obiectivelor economico-sociale ale 
planului în profil teritorial din a- 
cest al doilea an al cincinalului.

Vizita de stat pe care ați efec
tuat-o. mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. împreună cu mult 
stimata tovarășă Elena Ceaușescu in 
Turcia, convorbirile oficiale și înțe
legerile realizate se înscriu ca un 
moment remarcabil in cronica rela
țiilor de colaborare dintre România 
și Turcia. în interesul popoarelor 
noastre, al cauzei destinderii, înțe
legerii și păcii în Balcani, în Europa 
și in întreaga lume — se arată în 
telegrama adresată de COMITE
TUL JUDEȚEAN MARAMUREȘ AL 
P.C.R. și CONSILIUL POPULAR JU
DEȚEAN. Exprimîndu-vă cele mai 
alese sentimente de dragoste, stimă 
și nemărginită recunoștință pentru 
eroica dumneavoastră activitate de
dicată progresului și înfloririi multi
laterale a României socialiste, creș
terii prestigiului ei în lume, vă asi
gurăm, mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu. că toți co
muniștii și oamenii muncii din ju
dețul Maramureș își vor consacra în
treaga capacitate creatoare înfăptuirii 
neabătute a politicii interne și ex
terne a partidului și statului nostru, 
a orientărilor și indicațiilor dum
neavoastră. acționînd cu abnegație și 
fermitate revoluționară pentru înde

plinirea exemplară a sarcinilor eco
nomico-sociale pe acest an și pe în
tregul cincinal, spre a intimpina cu 
rezultate deosebite Conferința Națio
nală a partidului și cea de-a 40-a 
aniversare a Republicii.

în posturile datoriei lor, militarii, 
asemenea Întregului popor, au trăit 
cu intensitate momentele vizitei, au 
urmărit cu viu interes convorbi
rile oficiale dintre dumneavoas
tră. mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. și președintele 
Republicii Turcia, întilnirile cu ofi
cialități și personalități de seamă ale 
vieții politice, economice, științifice 
și culturale din această țară — se 
afirmă in telegrama adresată de 
CONSILIUL DE CONDUCERE AL 
MINISTERULUI APĂRĂRII NA
ȚIONALE. întreg personalul arma
tei dă o inaltă apreciere și aprobă 
din adîncul inimii rodnica activitate 
pe care o desfășurați in fruntea 
partidului și a tării, preocupările 
statornice pentru instaurarea pe 
planeta noastră a unui climat de 
securitate. încredere și largă coope
rare intre popoare, pentru elimina
rea din viața omenirii a armelor, in 
primul rind a celor nucleare, pentru 
triumful rațiunii și păcii. Ne expri
măm, totodată, alesele sentimente de 
prețuire și profundă gratitudine față 
de tovarășa Elena Ceaușescu. emi
nent om politic, savant de largă re
cunoaștere internațională. pentru 
remarcabila contribuție' adusă la în
făptuirea politicii interne și externe 
a partidului și statului nostru, la 
dezvoltarea și Înflorirea științei, în- 
vățămintului și culturii românești.

Urrnind cu hotărire și abnegație 
strălucitul dumneavoastră exemplu 
de muncă și viață, militarii de toate 
gradele vă asigură, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că vor munci și in viitor cu dăruire 
pentru infăptuirea neabătută a po
liticii interne și externe a partidu
lui și statului nostru, pentru îndepli
nirea exemplară a tuturor misiuni
lor încredințate.

Asemenea întregii națiuni române, 
ale cărei interese fundamentale le 
slujiți fără odihnă și eu nemărginit 
devotament, noi, mehedințenii, v-ant 
însoțit permanent cu gindul pe în
treg Itinerarul acestei vizite cu 
profundă rezonanță internațională — 
se spune in telegrama adresată 
de COMITETUL JUDEȚEAN ME
HEDINȚI AL P.C.R. și CONSILIUL 
POPULAR JUDEȚEAN. Luptător 
consecvent pentru ca toate cuceririle 
geniului uman să fie puse în slujba 
fericirii popoarelor, dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, impreună cu 
mult stimata tovarășă Elena 
Ceaușescu, ați întreținut, și prin 
această vizită, mereu aprinsă, flacă
ra încrederii oamenilor de pretutin
deni in puterea forțelor progresului 
de a face ca pe pămint să dom
nească pacea.

Exprimîndu-și deplina adeziune și 
satisfacție față de rezultatele vizitei 
desfășurate de dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, impreună cu 
mult stimata tovarășă Elena 
Ceaușescu, comuniștii, toți locuito
rii Mehedințiului asigură conducerea 
partidului, pe dumneavoastră perso
nal, că vor acționa și in viitor cu 
sporită răspundere și susținute efor
turi pentru a transpune în viață 
sarcinile ce ne vor reveni din acor
durile stabilite, pentru a Intimpina 
cu succese de prestigiu, in toate sec
toarele de activitate, mărețele și 
apropiatele evenimente din viața 
națiunii noastre — Conferința Na
țională a partidului și cea de-a 40-a 
aniversare a Republicii.

Dăm o înaltă apreciere noului 
dialog la cel mai înalt nivel purtat 
între România și Turcia, intre con
ducătorii celor două țări prietene și 
vecine, dialog pătruns de dorința 
fierbinte de a întări și pe mai 
departe conlucrarea româno-turcă pe 
multiple planuri — economic, știin
țific, cultural și în sfera relațiilor 
internaționale — in interesul reci
proc, al cauzei înțelegerii și colabo
rării în Balcani și în întreaga lume 
— se arată'în telegrama adresată de 
COMITETUL JUDEȚEAN MUREȘ 
AL P.C.R. și CONSILIUL POPU
LAR JUDEȚEAN. Apreciem cu deo
sebită căldură, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, reafirmarea de 
către dumneavoastră, in cadrul con
vorbirilor de la Ankara, a propunerii 
de a se organiza, într-o perioadă cit 
mai scurtă, o conferință la nivel 
înalt a șefilor de stat și de guvern 
ai țărilor balcanice, avind convinge
rea că ea ar contribui la dezvol
tarea colaborării în Peninsula Bal
canică, la transformarea acestei re
giuni într-o zonă a bunei vecinătăți, 
a păcii și conlucrării. Aducem, de 
asemenea, și cu această ocazie, un 
fierbinte omagiu mult stimatei to
varășe academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu. savant de larg 
prestigiu internațional, pentru dă
ruirea și răspunderea cu care con
tribuie la afirmarea științei și teh
nicii românești pe plan mondial. 
Vă rugăm să ne îngăduiți. mult 
stimate tovarășe secretar general, să 
vă: încredințăm de hotârirea noastră 
fermă de a intimpina apropiata Con
ferință’ Națională a partidului și cea 
de-a 40-n aniversare a Republicii cu 
noi și însemnate realizări în toate 
domeniile, de a înfăptui exemplar 
sarcinile pe care ni le-ați dat cu 
prilejul recentei vizite de lucru 
efectuate in județul Mureș, spre 
binele și înflorirea multilaterală a 
României socialiste.

Noua întîlnire româno-turcă la 
nivel inalt constituie un eveniment 
de remarcabilă însemnătate in cro
nica relațiilor de prietenie și colabo
rare dintre cele două țări, care au- 
cunoscut, in ultimii ani, o conti
nuă dezvoltare pe toate planurile — 
se spune in telegrama adresată de 
COMITETUL JUDEȚEAN OLT AL 
P.C.R. Vizita de stat pe care ați în
treprins-o in Turcia, mult iubite și 
stiinate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
impreună cu mult stimata tovarășă 
Elena Ceaușescu, a pus in evidență 
dorința celor două state de a conlucra 
tot mai strins, atit pe plan bilateral, 
cit și pe arena internațională, de a 
contribui activ la edificarea unui 
climat de încredere și largă coope
rare în Balcani, in Europa și in în
treaga lume. Vă încredințăm și cu 
acest prilej, mult iubite și stimate 
tovarășe secretar general, că orga
nele și organizațiile de partid din ju
dețul nostru, comuniștii, toți oamenii 
muncii vor acționa intr-un spirit de 
înaltă răspundere și exigență pen
tru realizarea exemplară a sarcini
lor ce le revin pe acest an și pe 
întregul cincinal. însoțim acest an
gajament. solemn cu cele mai fier
binți urări ale tuturor locuitorilor 
din orașele și satele Oltului, adre
sate dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
mult stimatei tovarășe Elena 
Ceaușescu, de multă sănătate, viață 
îndelungată și neșecată putere de 
muncă, spre binele și fericirea în
tregului nostru popor, pentru înăl
țarea României pe culmile glorioase 
ale socialismului și comunismului.

Inscriindu-se în dinamica ' poli
ticii externe a partidului și statului 
nostru — al cărei strălucit creator 
și promotor sinteți dumneavoas
tră. mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu — noua solie de 
pace și prietenie pe care ați intre- 
prins-o, împreună cu mult stimata 
tovarășă Elena Ceaușescu. contribuie 
la dezvoltarea în continuare a con
lucrării dintre România și Turcia, in 
interesul ambelor popoare, al pro
gresului și prosperității lor. a! cau
zei bunei vecinătăți. înțelegerii și 
colaborării în Balcani și in întreaga 
lume — se relevă in telegrama 
adresată de COMITETUL JUDE
ȚEAN PRAHOVA AL P.C.R. și de 
CONSILIUL POPULAR JUDEȚEAN. 
Urmărind cu interes și deplină apro
bare desfășurarea noului și rodnicu
lui dialog la cel mai inalt nivel ro
mâno-turc, oare, prin Înțelegerile 
convenite privind dezvoltarea pe 
multiple planuri a relațiilor dintre 
România și Turcia, se înscrie ca un 
eveniment remarcabil in cronica re
lațiilor de prietenie și colaborare 
dintre cele două țări, comuniștii, toți 
oamenii muncii prahoveni vă rapor
tează, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, că sint 
angajați cu întreaga lor capacitate 
de muncă și de creație, cu înalt spirit 
revoluționar, în activitatea de înde
plinire a sarcinilor economice ce le 
revin în industrie, agricultură și in 
celelalte sectoare, pențru a intim
pina Conferința Națională a partidu
lui și cea de-a 40-a aniversare a 
proclamării Republicii cu rezultate 
deosebite in toate domeniile de acti
vitate.

In telegrama COMISIEI CENTRA
LE DE REVIZIE A P.C.R. se spune : 
Vizita de stat întreprinsă de dum
neavoastră, impreună cu tovarășa 

Elena Ceaușescu, în Republica Tur
cia constituie un moment de o deo
sebită însemnătate în dezvoltarea 
legăturilor prietenești româno-turce 
și reprezintă o nouă și remarcabilă 
contribuție a României la cauza 
înțelegerii și colaborării între toate 
statele din Balcani, la procesul des
tinderii și promovării păcii in Eu
ropa și in întreaga lume. Expri- 
mindu-ne deplina adeziune față de 
noua dumneavoastră solie de pace 
prietenie și colaborare, față de în
treaga politică internă și internațio
nală a partidului și statului nostru 
vă încredințăm, mult stimate to
varășe secretar general, că vom ac
ționa în continuare cu fermitate ș 
dăruire pentru realizarea sarciniloi 
ce ne revin din hotărîrile și directi
vele Congresului al XIII-lea a 
partidului, din indicațiile și orienta 
rile dumneavoastră pentru a intim 
pina cu rezultate de prestigiu Con 
ferința Națională a partidului și ce: 
de-a 40-a aniversare a proclamări 
Republicii.

în telegrama COMITETULUI JU 
DEȚEAN SIBIU AL P.C.R. se evi 
dențiazâ : împreună cu întregu 
nostru popor, comuniștii, toți lo 
cuitorii județului Sibiu, luînd cu 
noștință cu bucurie și satis 
facție de noua solie de pac 
și prietenie întreprinsă de dum 
neavoastră, mult stimate și iubit 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, im 
preună cu tovarășa Elena Ceaușescc 
în Turcia, ‘exprimăm cu profun 
respect, din adincul inimilor, sen 
timentele de gratitudine pentru con 
tribuția inestimabilă ce o aduceți 1 
instaurarea unui climat de încrc 
dere, respect și colaborare in Bal 
câni, în Europa și in întreaga lumi 
la triumful cauzei păcii șl înțelege 
rii între popoare. Dind o înalt 
apreciere rezultatelor deosebit d 
fructuoase ale acestei vizite ce se in 
scrie ca un eveniment important i 
cronica relațiilor româno-turce, i 
rugăm să ne ingăduiți. mult st; 
mate tovarășe Nicolae Ceaușesci 
să vă asigurăm și cu acest prilej d 
atașamentul deplin la politica in 
ternă și externă a partidului și sti 
tului. Înflăcărați de luminosul duir 
neavoastră exemplu de revolution; 
patriot, care puneți mai presi 
de orice apărarea și promovare 
intereselor României socialiste, inti 
rirea prieteniei și colaborării, inti 
popoarele lumii, organizația jurii 
țeană de partid, comuniștii, oiunon 
muncii din județul Sibiu, animați < 
cele mai alese sentimente de știm 
dragoste și recunoștință față c 
prodigioasa dumneavoastră activ 
tate, ne angajăm să nu precupeți 
nici un efort pentru îndepliniri 
exemplară a sarcinilor ce ne rev 
din istoricele hotăriri ale Coi 
greșului al XIII-lea, întimpinir 
Conferința Națională a partidului 
aniversarea a 40 de ani de la pr< 
clamarea Republicii cu noi fap 
de muncă pe măsura tradițiilor < 
hărnicie și abnegație muncitoreas1 
din aceste minunate meleaguri r 
mânești.

însuflețiți de cele mai inălțătoa 
sentimente de profundă dragoste 
nemărginită recunoștință, comunișt 
toți locuitorii străbunelor meleagt 
ale Vrancei au urmărit cu deosel 
interes și legitimă satisfacție vizi 
de stat pe care dumneavoasti 
mult stimate tovarășe secretar g 
neral, ați efectuat-o, împreună 
tovarășa Elena Ceaușescu. in Turc 
— se arată în telegrama BIROUL1 
COMITETULUI JUDEȚEAN VRA 
CEA AL P.C.R. Manifestările 
aleasă stimă și considerație cu ca 
ați fost înconjurați pretutindeni, r 
zultatele rodnice ale vizitei si 
încă o dovadă a prestigiului, a 
mirației și respectului de care 
bucură în lume România socialis 
dumneavoastră, mult iubite tovare 
Nicolae Ceaușescu, ilustru condu; 
tor, patriot și. revoluționar încerc 
atașat trup și suflet celor mai nob 
idealuri de pace și progres. Folos 
acest prilej pentru a adresa, la; î 
venirea pe pămîntul scump 
patriei, un cald și respectuos om 
giu tovarășei acadeniician doci 
inginer Elena Ceaușescu, cm ine 
•om politic și savant de largă re< 
noaștere internațională pentru cc 
tribuția excepțională adusă la e 
borarea ,și înfăptuirea programe, 
de dezvoltare ' economico-socială 
patriei, la continua inflorire a ș 
ihțci românești.

Vom milita neabătut pentru inc 
plinirea întocmai a istoricelor hcc 
riri ale Congresului al XIII-lea, . 
timpinind cu noi și tot mai rem; 
cabile realizări Conferința Nation: 
a partidului.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
la ÎNTREPRINDEREA MECANȚ 
FINA DIN CAPITALA, alături 
întregul nostru popor, au urmărit 
sentimente de deplină satisfacție 
profund patriotism vizita de stat 
care dumneavoastră, mult iut 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
intreprins-o, impreună cu m 
stimata tovarășă Elena Cgaușes 
în Republica Turcia. Strălucit n 
sager ai poporului român, vă aduc 
o inestimabilă contribuție la ed: 
carea unui climat de încredere 
largă cooperare in Balcani, in I 
ropa și in întreaga lume, ia cr 
terea prestigiului României sociali 
pe toate meridianele lumii. Dăm 
inaltă apreciere rezultatelor viz 
de stat in Republica Turcia, c; 
constituie un eveniment de rem 
cabilă însemnătate în cronica re 
țiilor de prietenie si colaborare d 
tre cele două țări și ne exprimăm și 
acest prilej deplina adeziune, Ia ■ 
iitica profund științifică a partidt 
și statului nostru. Călăuzindu 
după magistralul dumneavoas 
exemplu, pildă vie de pasiune cr 
toare și devotament revoluțior 
oamenii muncii din 'întreprinde 
noastră muncesc fără răgaz pen 
a intimpina cu exemplare fapte 
muncă Conferința Națională și 
de-a 40-a aniversare a proclam. 
Republicii, materializind astfel is 
ricele hotăriri ale celui de-al X! 
lea Congres al Partidului Comut 
Român.

|
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IN INTIMPINAREA ALEGERILOR DE DEPUTATI DE LA 15 NOIEMBRIE
DIN EXPERIENȚA CONSILIILOR POPULARE

La baza autofinanțării localităților 
- dezvoltarea economiei locale

• Dacă se pot „scoate bani din piatră seacă“, cu atît mai mult edilii- 
gospodari pot obține mari venituri din marile resurse disponibile

CREAȚIA POPULARĂ
- un neprețuit tezaur, păstrat 

și dezvoltat cu dragoste și răspundere

Perioada de timp care a trecut de la precedentele 
alegeri de deputați in consiliile populare, din 1985. a 
fost marcată de importante măsuri pe linia creșterii 
atribuțiilor organelor locale ale puterii de stat, a spo
ririi gradului de autoconducere a unităților adminis- 
trativ-teritoriale, in cadrul procesului mai larg dc per
fecționare continuă a formelor si metodelor de condu
cere a vieții economico-sociale, de adincire perma
nentă a democrației socialiste. Intre aceste măsuri se 
înscrie si trecerea de la 1 ianuarie 1986 la generali
zarea autofinanțării, la asigurarea, in toate localitățile, 
a unor bugete bazate in exclusivitate pe sursele pro
prii de venituri ale comunelor, orașelor si județelor.

Departe de a constitui o simplă decizie de ordin fi
nanciar administrativ, generalizarea autofinanțării a 
devenit posibilă acum, in această etapă a dezvoltării 
țării, ca urmare a unei realități concrete, anume că în

prezent localitățile țării dispun de un puternic poten
țial economic, de importante mijloace și posibilități 
materiale. Prin valențele sale, autofinanțarea este insă 
nu numai rezultatul unor acumulări cantitative și ca
litative in viața economico-socială a localităților, ci și 
un instrument activ de natură să stimuleze dezvoltarea 
forțelor de producție și a economiei locale, valorifi
carea superioară a resurselor existente pe plan teri
torial, participarea largă și nemijlocită a tuturor cetă
țenilor la dezvoltarea armonioasă a tuturor zonelor 
țării, întărirea spiritului de răspundere, a deprinderilor 
gospodărești ale maselor largi de cetățeni. Ce expe
riențe s-au conturat in perioada ce a trecut de la ge
neralizarea autofinanțării și ce preocupări de viitor 
există in acest domeniu — iată subiectul rindurilor ce 
urmează, care se referă la situația din județul SU
CEAVA.

ia 1 ianuarie 1986, cind s-a trecut 
generalizarea principiului auto- 
anțării, în județul Suceava doar o 
ime din comune își acopereau 
âtuielile din venituri proprii. Ce- 
alte așteptau — și primeau — sub- 
ații de la stat. Era o situație nefi- 
iscă, avind in vedere marile re- 
se existente in județ pentru dez- 
tarea industriei mici, marile ne- 

. de diverse servicii ale populației, 
n a căror organizare se puteau 
ice și importante venituri în bu- 
ele locale. Pornind de la această 
re de lucruri, consiliul popular 
lețean a inițiat o analiză amănun- 
. in fiecare comună și. împreună 
consiliile populare locale, a sta- 

t modalitățile concrete prin care 
se poată asigura autofinanțarea 
itror unităților administrativ-teri- 
iale. Ca urmare, s-a ajuns în pre- 
t ca toate comunele să se auto- 
înțeze. Cum a fost posibilă aceas- 
tealizare ?

dustrializarea legumelor. Produsele 
fiind astfel prelucrate, au crescut 
atît oferta pentru piață, cit și ve
niturile obținute în contul bugetu
lui comunal. Stimulați de rezultatele 
obținute, localnicii au extins activi
tatea de semiindustrializare prin 
construirea în acest an a unei noi 
hale, iar pentru anul viitor și-au 
propus triplarea producției față de 
1986.

Din nevoia de a asigura aprovizio-

din igienizarea pădurilor, 
sfirșitul acestui an se vor 
aici 300 000 de cărămizi, ca- 

i finală fiind de 500 000 bu

vînt și 
Pinâ la 
produce . 
pacitatea 
câți pe an. Un calcul făcut de spe
cialiștii consiliului popular arată că 
veniturile obținute numai de cără- 
midărie sînt suficiente pentru auto
finanțarea consiliului popular pe 
timp de 2 luni.

Inițiative 'Valoroase în utilizarea 
resurselor locale au apărut și în alte

ÎNSEMNĂRI din județul suceava

RESURSELE LOCALE ■
0 MARE... RESURSA

A PROGRESULUI
primă sursă de venituri asupra 

>ia a fost îndreptată atenția con
tor populare comunale au consti- 
-o... resursele locale. Iată cum 
procedat. În comuna Emil Bod- 
rș, de exemplu, ai cărei locuitori 

renumiți pentru producțiile 
1 de legume. îndeosebi de varză 
astraveți, s-a început cu semiin-

narea localnicilor cu păsări. îndeo
sebi pui de o zi pentru creștere si 
contractare la fondul de stat, ca si 
pentru nevoile proprii de consum, 
tot in această comună a fost amena
jat un incubator cu o capacitate de 
50 000 ouă pe ciclu. In acest fel se 
asigură continuitate în aproviziona
rea populației, precum și reducerea 
pierderilor materiale datorate adu
cerii puilor din alte localități, de la 
distanțe de zeci de kilometri. In plus, 
au sporit veniturile comunei 
beneficiile obținute 
cu ba tie.

Resursele locale 
autofinanțării și în 
Aici consiliul popular a înființat o 
cărămidărie. care prelucrează argila 
existentă din belșug pe raza comu
nei. Ca sursă de căldură este folosit 
lemnul rezultat din doborîri de

prin
la secția de m-

au stat la baza 
comuna Boroaia.

verificarea I0 îndatorire tivita 
înscrierii în listele de alegatori

comune sucevene, precum Zmostea. 
Marginea. Baia. Grămești, Bosanci. 
Iacobeni, Mălini, Udești, Preutești, 
Dolhești, Slatina, Dorna Arini, unde 
consiliile populare au înțeles că pro
gramele de autofinanțare și cele de 
extindere a industriei mici, pe baza 
resurselor materiale și de forță de 
muncă de pe raza lor teritorială, sint 
două orientări de ansamblu care se 
împletesc strins. merg mină în mină 
și se intercondiționează reciproc.

EXTINDEREA SERVICIILOR - 
ÎN FOLOSUL CETĂȚENILOR, 

DAR Șl AL BUGETELOR 
LOCALE

Este, fără îndoială, un important act de cultură cu
noașterea tezaurului de folclor românesc, cultivarea, 
transmiterea lui in datele adevărului generațiilor vii
toare. Aceasta implică însă efortul, preocuparea fol
cloriștilor, interpreților, a forurilor de cultură, insti
tuțiilor profesioniste, a tuturor formațiilor de amatori, 
un efort susținut, permanent, ca o direcție fundamen
tală a întregii lor activități. La această temă supusă

dezbaterii, asupra căreia am publicat primele opinii în 
ziarul nr. 14 049 din 22 octombrie, iți spun azi in con
tinuare cuvîntul Ion Vădan, directorul Centrului dc 
îndrumare a creației populare și a mișcării artistice de 
masă Satu Mare și Gheorghe Antonescu, președin
tele Comitetului județean de cultură și educație so
cialistă Ialomița.

cerințelor populației, pun Ia dispo
ziția bugetelor locale sume impor
tante de bani, care contribuie la 
echilibrarea bugetelor locale. Iată, 
bunăoară, exemplul comunei Baia, 
unde noile secții de prestări servicii 
asigură in acest an consiliului popu
lar venituri de peste 7 ori mai mari 
decît în 1986.

SPIRITUL DE ECONOMIE 
ÎN BALANȚA CHIBZUINȚEI
Preocupate să dezvolte mica in

dustrie și prestările de servicii, ca 
surse de venituri, consiliile populare 
au avut in yedere. în egală măsură, 
și cheltuirea cu maximum de chib
zuință a sumelor stabilite in buge
tele locale la capitolul „cheltuieli". 
Pentru că echilibrarea unui buget 
presupune nu numai sporirea veni
turilor, ci și dimensionarea mai 
exactă a cheltuielilor, reducerea a- 
cestora la strictul necesar.

Pentru gospodărirea cît mai bună 
a fondurilor, consiliile populare au 
organizat și antrenat cetățenii la 
efectuarea unor lucrări de reparații 
și întreținere a drumurilor, școlilor 
și sediilor administrative etc. Pe 
această cale s-au economisit sume 
importante de bani în comunele 
Vama, Dolhasca. Horodnic. Cirlibaba. 
Dorna Candrenilor, Drâgușeni, Ipo- 
tești. Adîncata. Bunăoară. numai 
pentru repărația capitală a școlii din 
comuna S.ucevita trebuiau cheltuiti 
100 000 lei, iar pentru reparația mo
rilor din comuna Forăști — 100 000 
lei. Prin antrenarea cetățenilor la 
efectuarea lucrărilor respective, su
mele amintite au fost economisite.

Eficiența programului de autofi
nanțare. care se reflectă în bilanțul 
pozitiv al perioadei ce a trecut din 
acest an, cind pe ansamblul jude
țului s-a realizat in bugetele consi
liilor populare un excedent de peste 
100 milioane de lei. poate — și tre
buie — să fie considerat doar un 
Început. Pentru că, așa cum realita
tea o demonstrează, există încă su
ficiente rezerve ce se cer puse in 
valoare în continuare. Tocmai de a- 
ceea. in primăvara acestui an con
siliul popular județean a inițiat o 
acțiune de inventariere generali a 
tuturor resurselor de dezvoltare a in
dustriei mici în fiecare localitate. Pe 
această cale au fost puse în eviden
ță noi posibilități de valorificare a 
resurselor locale : nisip, agregate de 
balastieră, piatră de calcar, argilă, 
turbă, răchită, alun, material lemnos, 
plante medicinale, fructe de pădure 
etc. Pentru transformarea acestor 
surse de materii prime în produse 
necesare economiei naționale și 
populației, în obiecte de uz casnic și 
gospodăresc, unelte agricole șl de 
gf’ădiriari't,' consiliile populare ur
mează să le ceară și. cetățenilor pă
rerea. să se sfătuiască împreună 
asupra activităților economice loca
le ce merită și pot fi dezvoltate, ex
tinse.

★

Experiența de pinâ acum acumu
lată in județul Suceava dovedește că 
autofinanțarea solicită, deopotrivă, 
implicarea sporită a cetățenilor la 
actul de conducere și. apoi, la înfăp
tuirea propriilor hotăriri, ca și per
fecționarea continuă a stilului și me
todelor de muncă ale consiliilor 
populare — premisă a bunei gospo
dăriri. a dezvoltării și prosperității 
fiecărei localități, ca parte integran
tă-a infloririi întregii țări;

Sava BEJINARIU
corespondentul „Scînteii"

Autenticitatea — în mai mare
măsură girată

Festivalul național „Cintarea Româ
niei" a descătușat nebănuite energii 
artistice creatoare, revitalizind ge
nuri și obiceiuri populare vechi, im- 
punind totodată altele noi, dovedite 
viabile. Și este știut, nu de puține 
ori, calitatea artistică Încorporată in 
formă și conținut este dată de 'gra
dul de autenticitate al interpretării, 
al ideilor, al costumației. Această 
autenticitate — ne spune Ion Vădan 
— nu se obține prin prelua
rea mecanică a unor obiceiuri, 
cintece, melodii, ci prin implantarea 
lor organică in contextul socio-cul- 
tural pe care, de fapt, îl reprezintă. 
Există insă, de ce să nu recunoaș
tem, prea multe piste de promovare 
a unor producții folclorice mediocre, 
începînd de la spectacole ocazionale 
(nunți, baluri etc.) pînă la specta
cole cu „capete de afiș". Trebuie să 
apărăm valorile autentice, promovîn- 
du-le, creindu-le cadrul organizat 
de afirmare. Televiziunea, Radioul, 
„Electrecordul", așezămintele de cul
tură pot aduce in continuare perfec
ționări în modul de conlucrare cu 
artiștii amatori sau profesioniști au
tentici, pentru a închide definitiv 
porțile în fața acelora care fac din 
folclor o sursă de cîștig, de căpătu
ială. In județul nostru există citeva 
inițiative care merită semnalate. 
Tocmai pentru că prin ele se pro
movează folclorul autentic, se valo
rifică in mod superior moștenirea 
spirituală a acestor plaiuri. Este vor
ba de marile sărbători cimpenești 
„Simbra oșenească" (luna mai) și 
..Festivalul portului, dansului și cin- 
tecului codrenesc" (luna august), ma
nifestări axate pe obiceiuri de mun
că in care se păstrează ritualul stră
vechi al „scoaterii oilor la pășunat și 
măstirișul laptelui", precum și săr
bătorirea celor mai buni gospodari 
din județ sub semnul „Cununii de

de specialiști!
griu". Festivaluri județene și lnter- 
județene ale soliștilor de muzică 
populară („Din Oaș, Someș și Co
dru"), ale soliștilor instrumentiști 
(..Cetera, lemnuț cu dor"), cele ale 
obiceiurilor laice de iarnă vin să 
demonstreze eforturile organizatorice 
locale in vederea depistării și mo
delării talentelor autentice. Dar iată 
o constatare : în ultimul timp s-a 
înmulțit numărul formațiilor de dans 
codrenesc (mai ales in municipiul 
Satu Mare), nu întotdeauna păstrîn- 
du-se autenticitatea, pe cind, in Oaș, 
numărul formațiilor de dansuri oșe- 
nești este in scădere. Costumul oșe- 
nesc, de ani de zile... rătăcește intr-o 
modă care-1 indepărtează de vechile 
modele prin scurtimea „pindileauă- 
lor“, prin schimbarea materialelor 
din care sînt făcute, a coloritului a- 
cestora. Dacă în municipiul Satu 
Mare, orașele Cărei și Tășnad, 
în unele comune — precum Me- 
dieșu Aurit, Sanislău, Lazuri. Crai- 
dorolț, Bogdand, Batarci, Câpleni, 
Turț, Dorolț, Foeni, Petrești, Santău, 
Hodod, Cehal — se respectă reper
toriile adecvate, decente pentru ma
nifestările ocazionale, nu același lu
cru se întîmplă însă la Negrești-Oaș, 
Andrid. Bîrsău, Botiuz, Călinești- 
Oaș, Păulești, Pișcolt, Supur, Ti- 
ream. Conștienti de menirea noas
tră, prin tot ceea ce se promovează 
in Festivalul național „Cintarea 
României", trebuie, așadar, să punem 
un accent tot mai puternic pe auten
ticitate. pe tradiție, pe ideile și ini
țiativele care îmbogățesc cu noi va
lențe artistice arta amatoare, dîndu-i 
un conținut nou, pe măsura timpului 
pe care il trăim. Va trebui să avem, 
o dată mai mult, în vedere colabora
rea artiștilor profesioniști cu ama
torii, difuzarea lucrărilor științifice 
de cercetare — rodul strădaniei unor 
specialiști de marcă.

lor de muzică populară resping a- 
ceste melodii, dar cită vreme mai 
este și un singur om care le acceptă 
(mai ales ținind seama de faptul că 
incriminăm nu doar texte, ci și me
lodiile „de împrumut"), trebuie să 
milităm pentru nepoluarea folclo
rului.

în activitatea lor, Comitetul jude
țean de cultură și educație socialistă 
Ialomița, celelalte instituții și așe
zăminte culturale au intilnit. indis
cutabil, variate atitudini față de 
cintecul popular (o alta discuție ar 
putea avea ca obiect dansul sau 
creația populară — textilă, lemn 
«tc.). dominante râminind însă dra
gostea față de acesta, grija pentru 
flecare cuvint și linie, melodică, fie 
că ne referim la vechile cintece, fie 
că vorbim de folclorul nou. Oamenii 
în vîrstă, rapsozii, ne-au ajutat să 
aducem în memoria tinerilor cinte- 
cele de demult, pline de înțeles, și 
constatăm, cu bucurie, că ele produc 
și azi îneîntare, că sint preluate, 
grație simplității și optimismului lor. 
Citeva volume („Cintece de pe Ia
lomița", „Folclorul muzical ialomi- 
țean". „Folclor din Vlădeni"), cerce
tări stăruitoare de ani de zile asupra 
folclorului, efectuate în mai multe 
comune, ne-au permis să repunem 
în circulație cintece de o frumusețe 
aparte, preluate de tinerii soliști 
pentru spectacolele desfășurate pe 
scenele caselor de cultură și ale că
minelor culturale. „Studioul artistu
lui amator" prilejuiește de fiecare 
dată dezbateri pe marginea reperto
riului. analiza unor maniere de in
terpretare. propune spre studiere noi 
cintece din zonă sau auzite la radio. 
Tinerii soliști sint, cum e și firasc, 
în formare, de aceea cu ei avem 
mai multe de rezolvat : găsirea une: 
formule proprii de exprimare artis
tică (pentru că e reală tendința de 
„copiere", uneori involuntară, a mo
delului). culegerea unor cintece de 
la sursă, perfecționarea continuă. 
Concursurile locale sau interjudețene 
ne permit, de asemenea, să menți
nem o stare de concentrare a inte
resului pentru cintecul autentic, de 
căutare a noi zăcăminte folclorice. 
Și aceste prilejuri — de aflare a noi 
cintece — apar mai ales Iarna, in 
cadrul șezătorilor, cind bătrînii și 
tinerii se întrec pe ei înșiși, readu
când în fața ascultătorilor cintece 
cunoscute, dar și mai puțin cunos
cute (exemple : la Mărculești. Să- 
veni. Axintele. Gheorghe Iazâr, 
Grindu etc.). La nici o șezătoare 
n»arm auzit rtiîtaT o TKhtură de 
cîntec vulgar ! De altfel, nici n-ar 
fi posibil pentru că autorul ei ar fi 
respins imediat din această colecti
vitate. In schimb, există o ierarhi
zare a preferințelor în legătură cu 
marii cîntăreți. cîntecele Măriei Tă- 
nase fiind iubite de toți, după cum 
există și o apreciere deosebită a ma
rilor soliști ai meleagurilor respec
tive — printre care Dan Moisescu 
(născut Ia Făcăeni). înțelegem, deci, 
că a veghea la adevărul folclorului 
nostru, la păstrarea tradițiilor — o 
idee relevată firesc și in dezbaterile 
din cadrul celui de-al III-lea Con
gres al educației politice și culturii 
socialiste — înseamnă o permanentă 
preocupare, o susținută pledoarie 
pentru valoare, pentru autenticitate.

Dezbatere organizată de
Smaranda O TE A NU

Agresivitatea antimodelului
Menținerea „stării de sănătate" a zuri, ar fi sortită unei existențe efe- 

muzicii populare nu e o problemă mere, subterane, periferice. Viața 
oarecare, ci vizează atitudini, for- însă a arătat că o poziție pasivă față 
marea gustului pentru frumos, înțe- de astfel de manifestări nu este o 
legerea concepției despre lume și soluție, că antimodelul devine agresiv 

a transpufcp._^l,^Jiiai;, ,dacă-,nu .cistigă competiția 
in ctntec — este de părere Gneor- cu valoarea recunoscută, poate pro- 
ghe Antonescu. Păstrarea valo- duce confuzii. Am convingerea că doi 
rilor, nealterarea, valorificarea——m—fânt feetorii eare cond-uc spre o atare

Trebuie spus că atunci cînd s-a 
pus problema generalizării autofi
nanțării, situația în domeniul prestă
rilor de servicii din județul Suceava 
nu era corespunzătoare. în multe 
comune lipseau servicii dintre cele 

, mai necesare, iar cele existențe erțțu 
r insuficiente. Iată de ce sra'alcătuit. , ’ 

un program detaliat, pe fiecare lo
calitate. înfilnțindu-se în toate co
munele un număr de noi unități de 
prestări servicii în profiluri diverse: 
exploatarea și prelucrarea lemnului, 
tîmplărie. confecționat draniță, do- 
gărit, rotărit etc.

Cresoînd gradul de dotare a popu
lației rurale cu bunuri de folosință 
îndelungată, a fost necesară și spori
rea numărului de unități care să 
asigure întreținerea si repararea lor. 
Astfel. în comunele Todirești. Dăr- 
mănești. Ostra. Litcni. Arbore. Vico- 
vu de Sus au fost înființate ateliere 
de reparat televizoare, frigidere, ma
șini de spălat, secții autoservice. Nu
mai in acest an. consiliile populare, 
cooperativele de producție, achiziții 
și desfacere a mărfurilor, cooperati
vele agricole de producție au înfiin
țat în sate peste 80 asemenea uni
tăți. Noile ateliere, pe lingă faptul 
că asigură satisfacerea mai bună

-

al Capitalei, cetățenii verifica
Foto : S. Cristian

centrul de afișare nr. 76 din sectorul 1 
înscrierea în listele de alegători
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contemporaneitate și transmiterea 
lor generațiilor ce vin — ală
turi de preluarea cîntecelor pro
duse în actualitate — ’constitu
ie, fără îndoială, o obligație pro
fesională și morală a tuturor 
celor care sint în contact direct cu 
actul cultural. Muzica populară este 
asemenea aerului, apei, celorlalte 
elemente fără de care însăși exis
tența noastră nu ar fi de conceput. 
S-ar părea că nici nu e nevoie de 
o pledoarie pentru o creație populară 
autentică, pentru nepoluarea el. cită 
vreme a străbătut o istorie îndelun
gată și și-a demonstrat trăinicia. 
Concurența pe care o fac unele „sub
produse artistice" n-ar avea nici o 
șansă sau, in cel mai bun dintre ca-

situație : setea de afirmare pe orice 
căi, a unor cîntăreți (care nu au 
putere de discernămînt) și lipsa de 
educație și editură a textierilor care 
propun astfel de cintece, pentru că 
acestea nu-s produse anonime, ci ale 
unor versificatori care-și permit să 
speculeze fapte de viață, mici „dra
me", întimpiări fără miez din exis
tența „idolului solist". Totuși, astfel 
de cintece au prins ? Este o falsă 
impresie. Ele nu șînt nici mici jocuri 
aluzive, nici texte pentru o petre
cere a spiritului, ci au fost create 
pentru a delecta pe cei care — la 
unele nunți, botezuri sau alte ocazii 
— doresc să epateze, să domine pe 
cei din jur, să impresioneze prin 
Vulgaritate. Majoritatea ascultători

- -Ă/P ■ ■
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Bilanf de
existat pînă nu de 

jov un loc care era
mult în 
intr-un 

rast izbitor cu frumusețea pei- 
lui înconjurător. Localnicii il 
jau, el răminînd multă vreme 
fel de „insulă inospitalieră", 
fusese cindva incintă fostelor 

ici de ciment și var „Temelia", 
după ce acestea își încetaseră 
■itatea, devenise loc al nimă- 

cu gropi 
iță. Iar in 
.tir de fiare și 
îje ruginite, 
aârie putre- 
moloz și gu- 
e. Era lim- 
3, zona nu 
putea rămi- 

oult timp in
timpul precedentei campanii 

orale, zona aceasta a făcut 
:tul unor ample și vii dezba-
S-a hotărît ca zona să fie 

-ificată. Pe baza propunerilor 
te de cetățeni în acest scop, 
st întocmit un amplu program 
icțiuni pentru transformarea 
ilei".
mul obiectiv l-a constituit a- 
ijarea fostelor cariere de 
r și asanarea terenului din a- 
terea lor, acțiuni ce au necesi- 

largă mobilizare de forțe 
ie și materiale. După nive- 
pereților abrupți ai celor două 

re, muncă deosebit de dură și 
lă, s-a trecut la acoperirea 
■u vegetație formată din ar- 
, puieți de pin și alte specii de 
i. S-au plantat în cuiburi să- 
în stincă și umplute cu pă- 
fertil. Paralel, s-au executat 

a terase în fața pereților, care

imense și apă 
jur — adevărat

Bune au fost discuțiile - 
bună să fie și aplicarea măsurilor

presa locală privind necesitatea res
pectării normelor de călătorie civi
lizată, măsurile ce se iau în cazul 
încălcării acestora. S-a procedat cu 
mai multă fermitate la depistarea 
celor care strică bunurile publice, 
organizîndu-se acțiuni de control la 
care au fost antrenate în mai mare 
măsură organizațiile sindicale, mi
liția.

Ca urmare, se face simțită o ame
liorare a situației. Dar. așa cum s-a 
subliniat în dezbateri, acțiunile con
vergente nu trebuie să înceteze pînă 
cînd, în toate trenurile, călătorul să 
se bucure de o atmosferă plăcută, 
de confort, indiferent dacă se află 
într-un tren rapid sau într-o cursă 
de navetiști.

PREZENȚI PRIN... INTERMEDI
ARI. între invitații la acest intere
sant dialog se aflau, așa cum era scris 
și în programul întîlnirii, președinte
le comisiei inginerilor și tehnicieni
lor din Institutul de cercetări și pro
iectări în transporturi și telecomuni
cații, inginerul Gh. Calciu, precum și 
directorul întreprinderii „Romvared", 
Gh. Vină. Ambii au fost prezenți 
însă prin... intermediari. Iar unul 
din aceștia nici nu avea calitatea 
să răspundă la critici și întrebări 
(care au fost numeroase). Cei doi 
„intermediari" au venit doar pen
tru a nota și a marca o... prezență. 
In condițiile unei asemenea partici
pări formale au rămas fără răspuns 
o serie de întrebări privind onora
rea unor comenzi, a unor con
tracte încheiate cu I.C.P.T.T., ca 
și unele observații — nu puține 
— privitoare la calitatea serviciilor 
oferite de personalul din vagoanele 
restaurant și de dormit, aflate in 
grija întreprinderii „Romvared". De 
altfel, după ce și-a „recitat" textul, 
încărcat de autoaprecieri la adresa 
unor realizări (mai mult în procente 
și mai puțin în opinia călătorilor) 
„purtătorul de cuvint" al directoru
lui „Romvared" a... plecat. Pesemne 
„direcțiunea" care i-a dat mandatul 
să o reprezinte nu era interesată și 
de „partea critică".

Fără îndoială că prezența, printre 
participanțl, a unor factori de răs
pundere autorizați ar fi conferit un 
plus de eficiență acestei dezbateri. 
Oricum, atît inițiativa, cît și discu
țiile s-au dovedit deosebit de utile, 
majoritatea problemelor fiind recep
tate cu atenție de cei prezenți, de re
prezentanții ministerului. Rămîne a- 
cum să se asigure materializarea pro
punerilor făcute, a programului adop
tat, incit bunele preocupări și intenții 
să-și găsească reflectarea fidelă in ca
litatea serviciilor oferite publicului 
călător.

Rodica ȘERBAN

Imaginea de filpl a constituit 
„puntea" de legătură între „partea 
orală" a schimbului de experiență și 
latura practică, ce a inclus o Vizită 
la Revizia de vagoane Grivița. Invi
tații s-au dovedit foarte interesați de 
avantajele utilizării calculatorului, 
în „memoria" căruia sînt stocate o 
serie de informații importante : fi
șele tehnice ale fiecărui vagon (de
fecte, lipsuri constatate și remediate, 
trenul în care circulă etc.), fișe in
dividuale pentru fiecare meseriaș, 
urmărirea îndeplinirii sarcinilor de

publicate de „Sctnteia" se arăta că 
sursa deteriorării vagoanelor o con
stituie atît comportamentul necivili
zat al unor călători, cit și lucrările 
de reparații și întreținere făcute 
superficial de personalul C.F.R.. 
ambele aspecte au fost aduse în 
dezbaterea participanților. S-a 
Început, cum era firesc, cu lipsurile 
„din ograda proprie" :

„Din păcate, operațiunile de igie
nizare și reparații se mai fac de 
mîntuială, observa Petru Popa, pre
ședintele comisiei sindicale din Re

Suita de anchete aparute în zia-
1 nostru sub genericul „Cum 

pleacă și cum vin trenurile în 
gară cît și propriile constatări 
privind cauzele ce duc, uneori, la 
alterarea climatului și a condiții
lor de călătorie pe calea ferată au 
determinat Comitetul Uniunii Sindi
catelor din Transporturi și Teleco
municații ca, în colaborare cu Di
recția tracțiune și vagoane din 
M.T.Tc. șl Regionala de căi ferate 
București, să organizeze o largă 
dezbatere pe această temă. Au fost 
invitați președinți ai comitetelor 
sindicale, specialiști și alți factori 
implicați din toate regionalele C.F.R. 
din țară. Prezenți în sală, am con
semnat următoarele.

PLEDOARIE PENTRU INTRODU
CEREA TEHNICII MODERNE ÎN 
ÎNTREȚINEREA TRENURILOR. 
Operațiunile de pregătire a unui 
tren par banale la prima vedere ; 
igienizarea vagoanelor, revizia insta
lațiilor interioare, a ușilor și fe
restrelor sînt lucrări de rutină, am 
putea spune. Să nu uităm însă că 
ele se fac „contra-cronometru" — 
între două curse — și că trebuie 
executate temeinic, îneît să ofere 
călătorilor o ambianță plăcută pînă 
la ajungerea la destinație. In acest 
sens, experiența prezentată la in- 
tilnirea respectivă s-a dovedit inte
resantă. nu numai ca punct de por
nire pentru discuții, ci și ca model 
de urmat. Din expunerile făcute de 
ing. Mircea Bărăgan, șeful 
de vagoane din Regionala 
ferate București, și ing. Dan 
șeful coordonator al Reviziei 
goane București-Grivița, au 
atenția participanților 
acele metode și mijloace moderne 
care înlesnesc diferitele operațiuni 
de salubrizare și reparații, conferind 
garanția calității lucrărilor — ca, dte 
pildă, dotarea stațiilor de spălare a 
exteriorului vagoanelor cu perii 
electromecanice, realizarea unor 
standuri 
electrice 
proiectat 
destinat 
fățișind imagini de pe întregul flux 
al pregătirii trenurilor.

că nu totdeauna. între două repara
ții ale vagoanelor, asigurăm călă
torilor un grad de confort corespun
zător. Se mai întîmplă ca unitățile 
de exploatare să se plîngă de uși 
blocate, ferestre neetanșe, linoleum 
dezlipit în compartimente și pe ch
ioare, lucrări de tîmplărie. vopsito- 
rie sau tapițerie inestetic executate. 
Acestea se datoresc nerespectării 
tehnologiilor, indisciplinei. O spu
nem cu regret, cei care execută ase
menea lucrări nu se lovesc de opinia 
fermă a colectivelor în care muncesc. 
Nici șefii formațiilor nu manifestă 
exigență maximă. Nu țin minte să 
fi auzit de vreo sancțiune aplicată 
pentru lucru de mîntuială. Desigur, 
toate acestea ne preocupă, avem Ia 
dispoziție mijloacele de îndreptare. 
Și sîntem hotărîți să le folosim".

Nu au fost singurele referiri Ia 
carențele ce mai persistă în activi
tatea celor ce răspund de întreți
nerea parcului de vagpane, de asi
gurarea celor mai bune condiții de 
călătorie pentru milioanele de ce
tățeni ce apelează la serviciile 
C.F.R. Totodată însă, așa cum ară
tam și în anchetele publicate de zia
rul nostru, o bună parte din cauzele 
degradării premature a vagoanelor 
se datoresc celor ce Ie utilizează — 
călătorii. Și în dezbaterea la care 
am asistat, s-a vorbit despre aceas
ta, menționîndu-se, în același timp, 
și modul cum au înțeles să acțio
neze factorii în drept pentru preve
nirea actelor de comportare necivili
zată din partea unor călători.

Deoarece a constatat că frecvența 
deteriorărilor este mai mare pe ru
tele cu navetiști, Regionala de căi 
ferate Craiova a întreprins acțiuni 
educative în colaborare cu factorii 
de răspundere din unitățile benefi
ciare — întreprinderile „Electropu- 
tere", termocentrala Turceni, unită
țile economice din bazinul Motru- 
lui, din Filiași, precum și întîlniri 
în localitățile de domiciliu ale nave
tiștilor. Vasile Ienășel, șeful coordo
nator al Reviziei de vagoane Bra
șov — centru industrial cu’ mii da 
navetiști — a înfățișat modalitățile 
practice de propagandă prin afișe, 
stații de amplificare din gări, prin

legislatura j
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„Scînteii" ’

Instantanee electorale

au redus la jumătate înălțimea ce
lor 90 de metri. A venit apoi rin- 
dul asanării terenului din fața fos
telor cariere, care a necesitat dislo
carea unor mari cantități de pămint 
cu care s-au umplut imensele gropi 
cu apă. După care, s-a trecut la 
amenajarea și transformarea aces
tui sol într-un... parc. Lucrări exe
cutate cu participarea masivă a ce
tățenilor.

In cea de-a doua etapă. în a- 
ceastă zonă a în
ceput a se înălța 
un nou ansamblu 
de blocuri în care

însemnări de la o dezbatere prilejuită 
de publicarea articolelor pe tema: 

„CUM PLEACĂ Șl CUM VIN TRENURILE 
ÎN GARĂ?“

această stare. cu 8 etaje, au și fost ridicate. Chiar 
pe terasa fostelor cariere !

Cine trece astăzi cu troleibuzul, 
cu autoturismul sau pe jos 
spre noul și modernul cartier 
Valea Cetății va fi impresionat 
de ceea ce vede. Aspectul fos
telor cariere de calcar, acoperite 
in parte cu vegetație, blocurile 
înalte și moderne, care se ridică la 
baza lor, dau o față nouă zonei 
care a fost, pină acum doi ani, 
„insula neospitalieră" â Brașovu
lui. Artera care va lega noul car
tier Valea Cetății de restul Brașo
vului se numește bulevardul 
Muncii. Al muncii unite a cetățe
nilor care, în perioada ultimei le
gislatură, au transformat această 
zonă intr-o adevărată Insulă a pi
torescului și ospitalității. In numai 
doi ani 1

NIcoIae MOCANU
corespondentul

diviziei 
de căi 
Iliescu, 
de va- 
reținut 

îndeosebi

vagoanelor 
realizarea 

de verificare a instalațiilor 
din vagoane și altele. S-a 
în acest cadru și un film 

instruirii personalului, în-

către cei învestiți cu atribuții de 
îndrumare și control, diferite evi
dențe necesare procesului muncii. A 
atras atenția și televiziunea cu 
circuit închis, care facilitează supra
vegherea unor lucrări. Vizitarea di
verselor ateliere a constituit sursa 
unor sugestii utile în ce privește 
autoutilarea și recondiționarea unor 
piese și subansamble.

Concluzia care s-a degajat a fost 
clară : tehnica avansată, conjugată 
cu organizarea pe baze moderne a 
muncii, bineînțeles în condiții de 
răspundere și conștiinciozitate, poate 
contribui efectiv la îmbunătățirea 
substanțială a condițiilor de călăto
rie pe calea ferată, mai ales in ano
timpul rece, cînd orice carență în 
pregătirea trenurilor pentru cursă 
are urmări mult amplificate de frig 
și de scurtarea duratei zilei.

ADVERSARUL PRINCIPAL — 
NEGLIJENȚA. Și ceilalți repre
zentanți ai regionalelor C.F.R. pre
zenți în sală au împărtășit, pe rînd, 
din experiența lor, din stilul de 
muncă și rezultatele obținute. N-au 
lipsit însă nici observațiile critice. 
In legătură cu faptul că în articolele

gionala de căi ferate Galați. La ieși
rea din pregătire, trenurile arată, 
uneori, ca și Ia intrare. Ceea ce nu 
e normal". „Autocritic vorbind, tre
buie spus că și la noi se fac simțite 
asemenea neglijențe, spunea Ilie 
Negreț, de la Regionala C.F.R. 
Craiova, neglijențe datorate muncii 
superficiale a echipelor de întreți
nere. cît și lipsei controlului exigent. 
Aș mai adăuga ca o cauză a negli
jențelor rămase In urma unor așa- 
zise „pregătiri", transformarea ope
rațiunii de predare-preluare între 
șefii de tren șl reprezentanții revi
ziilor de vagoane, intr-un act absolut 
formal. Nu se consemnează corect 
nici deficiențele la plecarea trenuri
lor. nici cele de la sosire".

Spiritul autocritic a fost prezent și 
în intervenția șefului compartimen
tului de calitate de Ia Centrala me
canică de material rulant. Petru 
Luca : „Acordăm o mare atenție tu
turor formelor de control, începind 
cu autocontrolul, ridicarea califică
rii oamenilor. Cum e normal, efortu
rile noastre au dat rezultate bune. 
Dar nu pe măsura exigențelor pu
blicului. Trebuie să recunoaștem
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REZULTATE 1N ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ
Primire la primul ministru al guvernului

Continuăm să publicăm rezultatele obținute in întrecerea socialistă de 
alte colective fruntașe de oameni ai muncii din întreprinderi industriale, 
construcții, transporturi, unități agricole, circulația mărfurilor, precum și 
din domeniul prestărilor de servicii.

Ca urmare a rezultatelor obținute in cele nouă luni care au trecut din 
acest an și a punctajului general stabilit pe baza indicatorilor prevăzuți 
in criteriile de organizare a întrecerii socialiste, la 30 septembrie pe pri
mele locuri se situează :

ÎN DOMENIUL PRODUCERII 
ENERGIEI ELECTRICE 

PE BAZA DE HIDROCARBURI

Locul I : întreprinderea electro- 
centrale Arad, cu 535,5 puncte.

Locul II : întreprinderea electro- 
centrale Galați, cu 527,9 puncte.

Locul III : întreprinderea elec- 
trocentrale Brăila, cu 434,3 puncte.

ÎN INDUSTRIA
DE EXTRACȚIE ȘI PREPARARE 

A MINEREURILOR

Locul I : Mina Fundu Moldovei, 
județul Suceava, cu 1057,3 puncte.

Locul II : Mina Baia Sprie, ju
dețul Maramureș, cu 985,4 puncte.

Locul III : Mina Șuior, județul 
Maramureș, cu 954,7 puncte.

ÎN INDUSTRIA DE MAȘINI 
ȘI UTILAJE ELECTRICE. 

MOTOARE ȘI MATERIALE 
ELECTROTEHNICE

Locul I : întreprinderea de fri
gidere Găești, județul Dîmbovița, 
cu 712,8 puncte.

Locul II : întreprinderea de mo
toare electrice Pitești, cu 575,2 
puncte.

Locul III : întreprinderea „Elec- 
trotimiș" Timișoara, cu 249,4 
puncte.

ÎN INDUSTRIA 
CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI 

— ALTE MINISTERE

Locul I : întreprinderea de piese 
de schimb și utilaje pentru indus
tria chimică Satu Mare, Ministerul 
Industriei Chimice și Petrochimice, 
cu 908,3 puncte.

Locul II : întreprinderea de re
parații auto Suceava. Ministerul 
Transporturilor și Telecomunicați
ilor. cu 814 puncte.

Locul III : întreprinderea de 
utilaje grele pentru construcții 
București, Ministerul Agriculturii, 
cu 799,8 puncte.

ÎN SECTORUL DE RAFINĂRII 
ȘI PETROCHIMIE

Locul I : Întreprinderea rafinăria 
Brașov, cu 386,7 puncte.

Locul II : întreprinderea rafină
ria „Crișana" Suplacu de Barcău, 
județul Bihor, cu 270,8 puncte.

Locul III : întreprinderea rafi
năria „Vega“ Ploiești, cu 163,5 
puncte.

ÎN INDUSTRIA
DE MEDICAMENTE, COSMETICE 

S COLORANȚI ȘI LACURI

Locul I : întreprinderea de pro- 
dise cosmetice „Farmec" Cluj- 
Nipoca, cu 464.1 puncte.

Locul II : întreprinderea de pro- 
ckse cosmetice „Miraj" București, 
ci 100,7 puncte.

Urmare din pag. I)
ni bine lucrurile să nu se mai în- 
taple ? Momentul important scă- 
ft din mină a fost la aliere. Cum 
s faci să nu scapi din ochi nici o 
Pjă?
- Am următoarele propuneri.
- Spune meștere.
- Să fie repartizat pe schimb un 

cru tehnic cu pregătire supe- 
riră. îl cere oțelul.

erințele oțelului nu pot fi amî- 
nt. S-a hotărît pe loc : inginerul 
Mei Munteanu, comunist și el, să 
lueze împreună cu meșterul co- 
mist Enache Marin. Și să răs- 
pdă de ritmicitatea, calitatea și 
elența producției.

Mai e problema cu cărămizile 
radare. Vreau să argumentez.

Te rugăm.
Așteptați un pic, atunci, 
ișterul a mers în turnătorie de 

ur s-a întors cu două cărămizi. 
L« frecat una de alta. Curgea 
diîle parcă erau făcute numai 
diiisip.

Nu se poate așa ceva !...
decis pe loc, cu directorul 

corcial al uzinei și delegatul 
fuiorului — întreprinderea me
talică Tulcea : numai material 
re;tar de calitate. (Abia a trecut 
o tămînă și au sosit zece tone 
de-ămizi care întrunesc cele mai 
bucondiții. Atit de bune incit 
oaiii de aici vor să trimită o 
scire de mulțumire. Deci, se 
pol — n.r.).

-u ne-am oprit aici, spune 
aciStaicu Rădulescu. S-a ținut 
și ecție de tehnologie cu cei 
virți. Știu, s-a reproșat că râ- 
nitgolii. Poate. Dar o învățătu
ră )uia trasă. Iar principala în- 
vă'ă a fost întărirea răspunde
rii fiecare post. Răspunderea 
coistă, muncitorească asupra 
căi a insistat atit de mult la 
rec plenară a partidului to- 
vai Nicolae Ceaușescu.

Da și... incă ceva pe deasupra

intervenții sint 
„cascadorii uzi- 
mai mult decît 

care fac parte din

fhii de la 
def numiți... 
nefentru că. 
oridintre cei 
putui colectiv brăilean. ei tre- 
buifie apti la datorie, dacă se 
pog.. 25 de ore din 24 !...

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
IERI, TN „CUPA U.E.F.A."

Victoria - Dinamo Tbilisi 1-2
Echipjpalmares și experiență 

diferiteh-ia București și Dinamo 
Tbilisi iținut ieri, pe stadionul 
din șosțtefan cel Mare, primul 
lor mechanșa secundă a „Cupei 
U.E.F.At ce au văzut această 
partidă pune, credem, că, deși 
fotbalișiri au pierdut, reprize
le au așt, ca să zicem așa, în 
mod eggna oaspeților, cea de-a 
doua ga Soarta partidei avea 
să fie dlnsă de cei ce au luat 
de la btjput inițiativa. Și aceș
tia au fbaliștii din Tbilisi. Nu 
trecuseri trei minute, și, la un 
atac supjric, portarul Victoriei, 
Rotăresc>inge cu greu mingea 
în cornelul a fost extrem de 
puternicia executarea loviturii 
ce a urrtțu mai poate interveni 
eficient, lunul dintre mijlocașii 
oaspețildit pînă aproape de 
poartă, gigea, cu capul, direct

ÎN INDUSTRIA 
PRELUCRĂRII LEMNULUI

Locui I : întreprinderea de pro
duse lemn-mobilă București, cu 
257,7 puncte.

ÎN INDUSTRIA 
TEXTILA — LÎNA

Locul I : întreprinderea de stofe 
„Dorobanțul" Ploiești, cu 636,3 
puncte.

Locul II : întreprinderea „Liber
tatea" Sibiu, cu 594 puncte.

PANOUL FRUNTAȘILOR 
PE NOUA LUNI

Locul III : întreprinderea „Pos- 
tăvăria Română" București, cu 
593,5 puncte.

INDUSTRIA CONFECȚIILOR

Locul I : Fabrica de confecții 
Scornicești, județul Olt, cu 1110,2 
puncte.

Locul II : întreprinderea de con
fecții Focșani, cu 503,5 puncte.

Locul III : întreprinderea de 
confecții „Mondiala" Satu Mare, cu 
366.9 puncte.

ÎN INDUSTRIA VINULUI, BERII, 
SPIRTULUI, AMIDONULUI, 

APELOR MINERALE
ȘI TUTUNULUI

Locul I : întreprinderea de vi- 
nificație și produse spirtoase Con
stanța, cu 1 095,3 puncte.

Locul II : întreprinderea de 
vinuri și șampanie „Zarea" Bucu
rești, cu 999,7 puncte.

Locul III : întreprinderea de 
țigarete Iași, cu 941,5 puncte.

ÎNTREPRINDERI AGRICOLE 
DE STAT CU PROFIL 

ZOOTEHNIC

Locui I : întreprinderea agricolă 
de stat Liebling, județul Timiș, cu 
1 004,3 puncte.

Locul II : întreprinderea agricolă 
de stat Recaș, județul Timiș, cu 
694,1 puncte.

Locul III : întreprinderea agri
colă de stat Sinandrei, județul 
Timiș, cu 685,3 puncte.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTULUI SPECIALIZAT 

PENTRU AGRICULTURA

Locui I : întreprinderea de trans
port specializat pentru agricultură 
Buzău, cu 967,7 puncte.

Locul II : întreprinderea de

în rest, sint ca toți ceilalți : cu 
familii, copii, aspirații. Și, mai 
ales, cu un acut simț al pulsului 
uzinei. Al cadenței ei. Pe care ni
mic nu trebuie să le tulbure. 
Comunistul Constantin Vizireanu, 
maistru principal energetic este de 
părere că existența acestui simț 
probează apartenența unuia sau 
altuia în echipa de intervenții. Loc 
unde se cere „nu numai meserie, 
ci și calități morale deosebite".

— Adică ?, cerem argumente.
— Adică să-ți faci nu numai da

toria, ci și ceva pe deasupra...

Wafa de uzină, viață dăruită uzinei

Așa ajungem la realitatea vieții 
de uzină. Datoria oamenilor de la 
intervenții — unde de asemenea 
lucrează numeroși comuniști — este 
să răspundă prompt la solicitări. 
Fie că-i zi de lucru ori sărbătoare, 
noapte sau zi. Dar acel ceva, pe 
deasupra, le cere să și prevină 
eventuale neajunsuri. în acest 
scop, sint și ținute sub observație 
utilajele, instalațiile și, la cel mai 
mic semn...

— Iar „semnele" astea, nu știu 
cum se face, dar tot pe la sfîrși- 
tul schimburilor apar.

Avea în vedere maistrul Vizirea
nu intervenția preventivă la stația 
de conexiuni ? Ori la cazanul cu 
aburi al centralei ? Ori ?...

Ștefan Bolum, șef de echipă, ter
minase schimbul și plecase... Radu 
Găină dădea și el în primire. Tu- 
dorel Oprescu intra în schimb. Și 
Nicolae M. Și... Controlul de rutină 
a arătat că o celulă la stația de 
conexiuni dă semne de oboseală. 
Și celula în cauză ține pe „umerii" 
ei jumătate din uzină. A venit 
urgent și Bolum. A rămas mai de
parte și Găină. La ora 19,30, to
tul era gata. Intervenția înlătura
se un neajuns pare se putea pro
duce...

Un episod. Doar un singur epi
sod din miile cite se petrec într-o 
uzină. Un episod, un examen tre
cut cu bine, Pentru că oamenii 

în plasă. După nu prea mult timp, 
„istoria se repetă". Oaspeții benefi
ciază de cel de-al doilea corner. De 
data aceasta înscrie, tot cu capul, 
Șenghelia. Pe scurt, deci, două cor- 
nere, două goluri... Meciul nu este 
însă jucat. Din acel moment, replica 
fotbaliștilor de la Victoria devine din 
ce în ce mal hotărîtă.

După pauză, echipa bucureșteană 
intră pe teren mult mal decisă, joacă 
cu aplomb, ia inițiativa și observă 
— ca și spectatorii — că apărarea 
oaspeților nu este chiar de netrecut. 
Vaișcovici pătrunde de citeva ori în 
careul advers, dar intirzie șutul. 
Preferă driblingul la nesfirșit. Lasă 
impresia că vrea să intre cu mingea 
direct în poartă ! în minutul 67, la o 
pătrundere în careu, Cojocaru este 
faultat clar. A urmat dictarea lovi
turii de la 11 m. Și... reducerea sco
rului. Autorul acestui gol: Vaișcovici. 

transport specializat pentru agri
cultură Brăila, cu 912,6 puncte.

Locul III : întreprinderea de 
transport specializat pentru agri
cultură Vilcea, cu 878,3 puncte.

ÎN SECTORUL
DE CONSTRUCTII-MONTAJ 

AL CONSILIILOR POPULARE

Locul I : întreprinderea antre
priză de construcții-montaj Vilcea, 
cu 737,5 puncte.

Locul II : Trustul antrepriză 
generală de construcții-montaj 
Argeș, cu 529,8 puncte.

Locul III : Trustul antrepriză 
generală de construcții-montaj 
Bacău, cu 500,5 puncte.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR 

FEROVIARE 
DEPOURI DE CAI FERATE

Locul I : Depoul de căi ferate 
Sibiu, cu 240 puncte.

Locul II : Depoul de căi ferate 
Timișoara, cu 177,6 puncte.

Locul III : Depoul de căi ferate 
Dej-Triaj, județul Cluj, cu 152,4 
■puncte.

ÎN DOMENIUL 
COMERȚULUI INTERIOR 

ÎNTREPRINDERI COMERCIALE 
CU RIDICATA

Locul I : întreprinderea comer
cială cu ridicata pentru mărfuri 
textile-incăițăminte Arad, cu 269,9 
puncte.

Locul II : întreprinderea comer
cială cu ridicata pentru mărfuri 
metalochimice Timișoara, cu 258,6 
puncte.

Locul III : întreprinderea comer
cială cu ridicata pentru mărfuri 
alimentare București, cu 228,7 
puncte.

ÎN DOMENIUL TURISMULUI — 
OFICII JUDEȚENE

Locul I : Oficiul județean de 
turism Neamț, cu 492,2 puncte.

Locul II : Oficiul județean de 
turism Buzău, cu 445,9 puncte.

Locul III : Oficiul județean de 
turism Alba, cu 348,5 puncte.

ÎN DOMENIUL 
APROVIZIONĂRII 

TEHNICO-MATERIALE

Locul I : Baza județeană de 
aprovizionare tehnlco-materială 
Satu Mare, cu 829,8 puncte.

Locul II : Baza județeană de 
aprovizionare ttehnlco-materială 
Buzău, cu 777,5 puncte.

Locul III : Baza județeană de 
aprovizionare tehnico-materială 
Vilcea cu 736,9 puncte.

ÎN COOPERAȚIA
MEȘTEȘUGĂREASCA

Locui I : Uniunea județeană 
Constanța, cu 671,2 puncte.

Locul II : Uniunea județeană 
Argeș, cu 567,4 puncte.

Locul III : Uniunea cooperative
lor meșteșugărești metal, chimie, 
lemn, construcții București, cu 
533,3 puncte.

vrednici, comuniști dăruițl profe
siei lor, iși fac exemplar datoria.

DATORIA și... încă ceva pe dea
supra.

— Și nici atit încă nu-i deajuns 
pentru a face față exigențelor 
mari formulate la recenta plenară 
a partidului, e de părere Petruș 
Turcu, secretarul adjunct al comi
tetului de partid pe uzină. Este și 
motivul pentru care ne-am propus 
analiza, în această lună, a activită
ții comuniștilor de la reparații a 
utilajelor.

Dar asupra acestor lucruri vom

mai reveni. Mai Înainte însă să 
apelăm la...

Un test și citeva concluzii

Discuții in uzină, la locurile de 
muncă am avut, cu mulți comuniști. 
Tuturor le-am adresat întrebarea : 
„Ce s-a discutat în ultima adunare 
a organizației de partid din care 
faceți parte ?“ Răspunsurile sint 
diverse, și vom stărui asupra uno
ra dintre ele. Un fir care le uneș
te : exigența comunistă, ofensivă 
hotărîtă, împotriva oricăror nea
junsuri. O tinerețe de spirit și ac
țiune, aptă să producă revirimentul 
propus. Dorința de a corespunde 
comandamentelor majore actuale, 
de a întîmpina Conferința Națio
nală a partidului cu un raport 
comunist de fapte cit mai bogat.

Să revenim însă la răspunsurile 
primite la întrebare. Tudorel Crin- 
gașu, secretarul comitetului de 
partid de la mecanic-energetic, 
maistru :

— Problemele calității au fost pe 
primul plan în ultima dezbatere de 
la strungari. Producem doar pen
tru noi, nu ? Și se mulțumește ca
reva cu lucru de mîntuială ?

Exact întrebarea asta li s-a pus 
în adunare și cîtorva care mai fă
ceau treabă de mintuială. Mai 
corect ar fi : au fost trași la răs
pundere. Și obligați să execute re-

Jocul se „încinge". Egalarea devine 
posibilă. Chiar... cine știe ? Cu com
binații spectaculoase, cu pase și 
driblinguri derutante, fotbaliștii de Ia 
Victoria sint într-o permanentă ofen
sivă. Lipsa unor titulari (indisponi
bili) se resimte... Timpul trece și, la 
fluierul final al arbitrului M. Rosner 
(R.D.G.), consemnăm succesul echi
pei din Tbilisi, cu 2—1.

Peste două săptămîni, meciul retur, 
la Tbilisi. Echipa noastră va fi handi
capată : scorul îi este nefavorabil, 
joacă și în deplasare. Antrenorii și 
jucătorii au însă posibilitatea să dea 
o replică mai serioasă valoroșilor lor 
parteneri și — cu o atentă pregătire, 
cu învățămintele trase din desfășu
rarea partidei de ieri — să încerce 
chiar și... imposibilul.

Ion DUM1TRIU
★

• Ieri, in cadrul „Cupei Balcanice" 
la fotbal : la Pitești, F.C. Argeș — 
Luftetari (Albania) 2—0 (1-0) ; la 
Hunedoara, Corvinul — Dinamo Ti
rana 2—0 (1—0).

Tovarășul Constantin Dăscălescu, 
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
joi după-amiază, pe conducătorii 
delegațiilor participante la lucrările 
celei de-a 67-a ședințe a Consiliului 
Băncii Internaționale de Colaborare 
economică și la cea de-a 44-a șe
dință a Consiliului Băncii Interna
ționale de Investiții, ale căror lu
crări s-au desfășurat la București.

La primire au participat : V. Ko- 
larov, președintele Băncii Naționa
le a R.P. Bulgaria ; M. Zamechnik, 
vicepreședintele Băncii de Stat a 
R.S. Cehoslovace ; R. A. Blanco, 
vicepreședintele Băncii Naționale 
a R. Cuba ; H. Kaminsky, președin
tele Băncii de Stat a R.D. Ger
mane ; G. Huderciuluun, președin
tele Băncii de Stat a R.P. Mongole ; 
W. Baka, președintele Băncii Națio
nale a R.P. Polone ; M. Timar, pre
ședintele Băncii Naționale a R.P. 
Ungare ; I. Levciuk, vicepreședin
tele Băncii de Stat a U.R.S.S. ; Lu 
Minh Ciau, mlnistru-președinte al 
Băncii de Stat a R.S. Vietnam. Au 
luat parte Ion Dobrescu, președin

Adunări pentru propunerea candidaților in vederea alegerii 
a trei deputați in Marea Adunare Națională

Pe baza Decretului Consiliului de 
Stat nr. 234, din 22 septembrie 1987, 
în circumscripțiile electorale nr. 23 
Grivița Roșie, municipiul București, 
nr. 1 Tîrgu Jiu, județul Gorj, și nr. 
11 Vălenii de Munte, județul Pra
hova, devenite vacante, vor avea loc 
la data de 15 noiembrie a.c, alegeri 
parțiale pentru trei deputați în 
Marea Adunare Națională.

în cele trei circumscripții, con
form prevederilor Legii Electorale, 
s-au desfășurat, joi 22 octombrie, 
adunările pentru propunerea candi
daților Frontului Democrației și 
Unității Socialiste. în circumscripția

Cronica zilei
Tovarășul Ion Dincă. . prim vice- 

prim-ministru al guvernului, a pri
mit. joi. delegația economică cana
diană, condusă de Jack Howett, 
director general al Organizației In
dustriilor „CANDU". președintele 
părții țării sale în Consiliul economic 
româno-canadian, ale cărui lucrări 
se desfășoară la București.

în timpul întrevederii au fost 
abordate probleme privind dezvol
tarea, în continuare, a colaborării 
economice și a schimburilor comer
ciale dintre România și Canada, sub- 
liniindu-se în context importanta 
lărgirii și diversificării cooperării 
bilaterale și pe terțe piețe între în
treprinderi românești și firme ca
nadiene în domenii de interes co
mun. A fost evidențiată contribuția 
pe care o poate aduce Consiliul eco
nomic româno-canadian la adîncirea 
continuă a acestor raporturi pe baze 
reciproc avantajoase.

La întrevedere a participat Grey 
Saul, ambasadorul Canadei la Bucu
rești.

medierile, pe timpul lor. Și averti
zați să nu se mai intîmple pentru 
că au tulburat planul producției. 
„Disecția" unor asemenea fapte ale 
uzinei, în climatul comunist al 
locului de muncă este creatoare de 
climat fertil de muncă.

Inginer Alexandru Urdă :
— Dezbaterea ultimă a comu

niștilor de la tîmplărie a arătat cu 
degetul in propria grădină, la 
unele recuperări de producție. Cri
tica a fost la obiect, a oferit solu
ții concrete pentru înlăturarea 
neajunsurilor.

Constantin Vizireanu :
— Organizația comuniștilor elec

tricieni din care fac parte este 
foarte puternică și... ofensivă.

O întrebare a structurat dezba
terile dintr-o recentă adunare a 
comuniștilor de aici : cînd vor fi 
duse la capăt toate instalațiile de 
recuperare a energiei secundare ? 
Sigur că s-au invocat diverse jus
tificări. Mai mult sau mai puțin 
obiective. întrebarea n-avea însă 
nevoie de justificări. Nici o 
justificare nu... captează fie și mă
car un gram de energie secunda
ră. Numai finalizarea lucrărilor 
începute poate da răspunsul con
cret. Așa cum îl dă. de exemplu, 
la presa de 2 500 tone, forță. Și în 
multe alte locuri din uzină.

Petruș Turcu :
—r Tema adunării de la lăcătuși 

— „cum să prelungim cit mai mult 
viața mașinilor care trec prin mîi- 
nile noastre ?“ S-a optat pentru 
soluția specializării pe genuri de 
utilaje. Se simte deja că mergem 
pe un drum bun : cu același număr 
de oameni reparăm un număr 
aproape dublu de utilaje. Da, sîn- 
tem pe un drum bun...

Problemele fierbinți de produc
ție — probleme de viață ale uzinei. 
Probleme ale oamenilor angajați 
în competiția pentru o activitate 
așezată sub semnul exigenței 
comuniste, a hotăririi de a spori 
necontenit prestigiul uzinei.

Pentru că și aici cuvintul de or
dine al acestei etape este an
gajarea comunistă.

Cu fapte comuniste pe măsură.
Cu dorința fierbinte de a raporta 

Conferinței Naționale a partidului 
noi izbinzi pe frontul muncii, al 
devenirii comuniste a patriei dragi.

BASCHET • Sala sporturilor din 
Cluj-Napoca a găzduit aseară, in ca
drul „Cupei campionilor europeni" la 
baschet feminin, meciul retur dintre 
formația locală Universitatea și e- 
chipa iugoslavă Jedinstvo Aida 
Tuzla. Partida s-a încheiat cu scorul 
de 88—71 (45—36) în favoarea clu- 
jencelor, dar în sferturile de finală 
s-a calificat echipa iugoslavă care 
ciștigase prima întilnire cu 104—68.

HANDBAL. în prima zi a turneu
lui internațional feminin de handbal 
de la Debrecen, selecționata Româ
niei a întrecut cu scorul de 34—26 
(17—10) echipa Bulgariei. Alte rezul
tate : Austria — Ungaria 16—16 
(10—6) ; R.S.F.S. Rusă — Ceho
slovacia 21—20 (13—9).

vremea
Institutul de meteorologic și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
Intervalul 23 octombrie, ora 20 — 2S 
octombrie, ora 20. In țară : Vremea 
va fi în general închisă. în majorita
tea regiunilor. Pe alocuri, vor cădea 

tele -Băncii Române de Comerț Ex
terior, și Gheorghe Popescu, pre
ședintele Băncii de Investiții.

Au fost de față V. Dzindzihadze, 
președintele Băncii Internaționale 
de Colaborare Economică, și A. 
Belicenko, președintele Băncii In
ternaționale de Investiții.

în timpul întrevederii au fost 
subliniate bunele relații de cola
borare dintre România și țările 
membre ale celor două organisme 
financiare și a fost evidențiată ne
cesitatea dezvoltării în continuare a 
activității acestora, pentru a contri
bui mai eficient la adîncirea co
laborării economice dintre țările 
membre. A fost reliefată, de ase
menea, necesitatea îmbunătățirii pe 
mai departe a activității de finan
țare a unor obiective din ramurile 
prioritare ale țărilor membre, creș
terea rentabilității operațiunilor efec
tuate. astfel incit cele două bănci 
să contribuie mai activ la aprofun
darea colaborării, la dezvoltarea eco
nomiilor țărilor membre ale C.A.E.R., 
potrivit programelor lor naționale.

(Agerpres)

nr. 23 Grivița Roșie din municipiul 
București a fost propus candidat to
varășul Ibănescu Neculai. membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv a) C.C. al P.C.R., viceprim- 
ministru al guvernului, in circum
scripția nr. 1 Tirgu Jiu, județul 
Gorj, tovarășul Fluture Petre, mi
nistrul energiei electrice, iar în cir
cumscripția nr. 11 Vălenii de Munte, 
județul Prahova, tovarășul Teodo- 
rescu Șerban Dumitru, ministrul in
dustriei construcțiilor de mașini.

Participanții la adunări au apro
bat in unanimitate candidaturile 
propuse.

Joi, Neculai Ibănescu, viceprim- 
ministru al guvernului, l-a primit pe 
Robin Leigh Pemberton, guvernato
rul Băncii Angliei.

Cu acest prilej, au fost abordate 
aspecte ale colaborării în domeniul 
financiar-bancar și căile de dezvol
tare și diversificare a relațiilor eco
nomice dintre cele două țări în do
menii de interes reciproc. Au fost 
discutate, de asemenea, unele proble
me ale situației financiar-monetare 
internaționale.

Au participat Alecsandru Babe, 
ministrul finanțelor, și Florea Dumi
trescu, guvernatorul Băncii Naționa
le a Republicii Socialiste România.

A fost prezent Hugh J. Arbuthnott, 
ambasadorul Marii Britanii în țara 
noastră.

★

în perioada 15—22 octombrie a.c.. 
o delegație de activiști ai Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, con
dusă de tovarășul Sevruk V. N., ad
junct al șefului Secției Propagandă 
a C.C. al P.C.U.Ș. a efectuat, la in- 
vitația C.C. al PiC.R., o vizită pen
tru schimb de experiență în țara 

..« noastră. " '
Membrii delegației sovietice au 

avut convorbiri la C.C. al P.C.R., la 
Comitetul județean Sibiu al P.C.R., 
Academia de studii soclal-politice 
de pe lingă C.C. al P.C.R., Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste, con
ducerile unor redacții și instituții 
centrale, au vizitat întreprinderi e- 
conomice și obiective social-cultura- 
le din Capitală și județul Sibiu.

★

Cu prilejul încheierii misiunii în 
țara noastră, ambasadorul Japoniei 
la București, Masanari Ozaki, a ofe
rit, joi seara, o recepție.

Au luat parte membri ai conducerii 
Ministerului Afacerilor Externe, re
prezentanți ai altor ministere și in
stituții centrale, oameni de știință 
și cultură, ziariști.

Au participat șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră.

★

în cadrul manifestărilor prilejuite 
de marcarea in țara noastră a Zilei 
Națiunilor Unite, joi a avut loc la 
sala de concerte a Radiotele-'-iziunii 
române un concert simfonic.

Au asistat membri ai conducerii 
Ministerului Afacerilor Externe, 
conducători ai unor instituții inter
naționale cu sediul în țara noastră, 
șefi de misiuni diplomatice acredi
tați în România.

Programul a cuprins piese din 
creația muzicală românească și uni
versală.

(Agerpres)
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FOTBAL. Campionatul mondial de 
fotbal pentru echipe de tineret a 
continuat în diferite orașe din Chile 
cu meciurile din sferturile de finală : 
R.D. Germană — Bulgaria 2—0 (0—0); 
Chile — Italia 1—0 (0—0) ; Iugoslavia
— Brazilia 2—1 (0—1) ; R.F. Germa
nia — Scoția 4—3 (după executarea 
loviturilor de Ia 11 m).

ȘAH • în runda a treia a tur
neului internațional de șah de la 
Belgrad, partidele Marianovici — Po- 
povici, Liubojevici — Korcinoi, Salov
— Hjartarson s-au Încheiat remiză, 
Gligorici l-a învins pe Nikolici, iar 
Timman. cu piesele albe, a pierdut 
la Beliavski. în clasament conduce 
Beliavski (U.R.S.S.) cu 2 puncte (1), 
urmat de Popovici, Timman și Hjar
tarson cu cite 2 puncte.

ploi slabe șl burnițe, în vestul șl nord- 
vestul țării. Vintul va sufla slab plnă 
la moderat. Temperaturile minime vor 
fl cuprinse între minus 2 șl plus 8 
grade, mal cobortte în nordul și în 
centrul țării, unde pe alocuri se va 
produce brumă, dar mai ridicate in 
vest, iar maximele între 13 și 20 de 
grade. Pe alocuri, se va semnala cea
ță, dimineața, în majoritatea regiuni
lor.

Tîrgul internațional
București —1987

Produse de înaltă calitate ale chimiei 
și petrochimiei românești

O prezență distinctă, stirnind un 
mare interes in rlndurile vizitato
rilor și ale oamenilor de afaceri, 
in cadrul Tîrgului internațional 
București o constituie și in acest 
an „Salonul Internațional al Chi
miei". Ampla participare a chimiei 
și petrochimiei la noul salon in
ternațional oferă o imagine grăi
toare a dezvoltării fără precedent 
a două dintre cele mai dinamice 
sectoare ale economiei naționale.

Dezvoltarea impetuoasă i indus
triei chimice și petrochimice ro
mânești, mai ales in ultimii 22 de 
ani, are la bază o concepție știin
țifică, o strategie clară elabora-' 
tă în acest sens de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. In tot acest in
terval de timp s-au construit și 
modernizat numeroase capacități 
de producție, astfel că în "prezent 
chimia și petrochimia dispun de o 
?uternică bază tehnico-materială.

n perioada de după anul 1965 au 
Intrat în funcțiune peste 1250 de 
obiective industriale chimice și pe
trochimice, producția acestei ra
muri, în totalul producției indus
triale a României, ridieîndu-se la 
19,5 la sută. Produsele chimiei și 
petrochimiei dețin o pondere de 
circa 17 la sută din totalul expor
tului realizat de țara noastra. 
România exportă circa 230 grupe 
de produse chimice și petrochi
mice, în peste 80 de țări ale lumii 
de pe toate continentele. Iată nu
mai citeva date care reliefează și 
mai puternic caracterul dinamic al 
dezvoltării chimiei și petrochimiei 
românești in perioada de după 
anul 1965 : producțiile au crescut 
de 27,3 ori la aluminiu total, de 
13,2 ori la îngrășăminte chimice, 
de 10,2 ori la fire și fibre artifi
ciale, de 70,5 ori la fire și fibre 
sintetice, de 25.9 ori la polietilenă, 
de 6,1 ori la fenol, de 5.6 ori la 
cauciuc sintetic, de 3 ori la anve
lope, de 6.1 ori la medicamente 
etc. Ca urmare a acestor sporuri 
de producție a crescut puternic și

Opinii ale unor oaspeți de peste hotare
CAMELIA ZIOLEK, directoarea 

pavilionului R.P. Polone : „Sint pen
tru al doilea an consecutiv directoa
rea pavilionului polonez la Tîrgul 
internațional București. Trebuie să 
spun că anul acesta suprafața de 
expunere la tîrg este mult mai 
mare decît anul trecut, iar numărul 
exponatelor este și el superior. 
Este și acesta un mod de a reflecta 
faptul că România reprezintă un 
partener foarte important pentru 
noi. Polonia este al treilea partener 
al României, după Uniunea Sovie
tică și R. D. Germană. De curînd 
a avut loc a XlX-a sesiune a 
Comisiei mixte "de colaborare eco
nomică româno-poloneză care a 
apreciat pozitiv ritmul derulării 
contractelor și convențiilor bilate
rale șl a dat citeva zeci de dispo
ziții în peste 10 teme economice 
de urmărit in viitorul apropiat. în 
1987, valoarea schimburilor comer
ciale va crește cu peste 30 milioane 
ruble, dar noi apreciem că nu este 
o cifră prea mare. Structura schim
burilor noastre este diversă, ceea 
ce demonstrează posibilitățile pe 
care le au în prezent economiile 
noastre naționale. Polonia iși com
pletează necesarul cu vagoane de 
cale ferată, locomotive, buldozere, 
rulmenți, autoturisme „ARO“, in
stalații de foraj, aluminiu. în 
schimb. Polonia furnizează Româ
niei instalații pentru industria mi
nieră. cărbune, echipamente de sal
vare minieră, mașini terasiere. in
stalații pentru producerea hîrtiei, 
produse ale industriei electroteh
nice. Am atins un nivel ridicat al 
schimburilor comerciale. Coope
rarea și specializarea este calea pe 
care dorim să mergem. Am pus in 
funcțiune un acord de cooperare. 
De altfel, cooperăm la fabricarea 
macaralei de 18 tone, în care par
tea română vine cu șasiul și moto
rul, iar partea poloneză cu insta
lația electronică și hidraulică. De 
asemenea, avem o colaborare la 
macaraua de 40 de tone, o insta
lație de mare finețe. în perspec
tivă urmează o colaborare la fa
bricarea excavatorului cu motor 
polonez. La pavilionul nostru sint 
prezente 24 de întreprinderi care 
iși expun produsele, cu 6 mai mult 
decît anul trecut. Prezentăm teh
nică de laser, electronică și electro
tehnică, echipament de căi ferate, 
aparatură și echipamente medicale, 
din care unele sint deja in testare 
in unități medicale românești.

Vizitind pavilioanele românești, 
ne-am bucurat sincer de marele 
progres pe care l-a înregistrat, 
chiar în intervalul unui singur an, 
industria românească. Ne bucurăm 
sincer și am dori ca planurile

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala 
mare) : Marea — 18 ; (sala Amfi
teatru) i Un anotimp fără nume — 
18 ; (sala Atelier) : Pe Ia ceasul cinci 
spre seară... — 18
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) I Concert 
simfonic. Dirijor : Jonny Bara Jo
hansen (Norvegia). Solist : Dan Ata- 
naslu — 19
• Opera Română (13 18 57) : Madame 
Butterfly — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Grădina Icoanei, 11 95 44) : Me
najeria de sticlă — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Ca frunza 
dudului — 18.30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Bătrina și hoțul — 19
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Amadeus — 19
• Teatrul satlric-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy, 15 56 78) : Mi se 
pare că mă-nsor — 19
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Pe-un picior de 
plai — 18
• Teatru! „Ion Creangă" (50 26 55) :
Toate pinzele sus — 9 ; Mary
Poppins — 18
• Circul București (10 41 95) : „A 
sosit circul !“ — 19
• Teatrul „Țăndărică" (13 23 77, sala
Victoria) : Ileana Sînziana — 10 ;
Făt-Frumos din lacrimă — 13 ; (sala 
Cosmonauțllor, 11 12 04) ; Anotimpu
rile minzului — 15 

valoarea exportului. Astfel, față de 
1965 se înregistrează creșteri de 15 
ori la fire și fibre artificiale, de 20 
de ori la detergenți, de 33 de ori 
la medicamente, de 12 ori Ia hir- 
tie, de 36 de ori la lacuri și vop
sele, de 149 de ori la fire și fibre 
sintetice.

„Salonul Internațional al Chi
miei" înfățișează o imagine grăi
toare a potențialului actual de pro
ducție și export al acestei ra
muri de bază a economiei româ
nești. în sectorul destinat cerce
tării științifice și ingineriei tehno
logice sint ilustrate o seamă de 
realizări ale Institutului Central dn 
Chimie. Astfel sint prezentate teh
nologii. instalații, proiecte pentru 
producerea terpolimerilor etilena, 
cauciucului poliizoprenic, polieste- 
rilor pentru poliuretan. a poliete- 
rilor polioli pentru spume poliure- 
tanice flexibile și rigide. Complexe 
instalații chimice și petrochimice — 
rod al cercetărilor specialiștilor de 
la Institutul Central de Chimie — 
funcționează cu deosebit succes in 
15 țări ale lumii.

Caracteristic pentru industria 
românească a cauciucurilor sinte
tice este faptul că ea s-a bazat pe 
activitatea proprie de .cercetare 
științifică și dezvoltare tehnolo
gică. activitate în care rolul de
terminant l-a avut tovarășa Elena 
Ceaușescu, fiind creată în prezent 
o adevărată școală în domeniul 
sintezei și caracterizării compuși
lor macromoleculari, cu implicații 
adinei in industria națională de 
elastomeri, școală ce a sporit 
prestigiul științific al României in 
lume. Puternica afirmare, atit pe 
plan intern, cit si pe plan inter
national a cercetării chimice ro
mânești se datorează tocmai orien
tării spre solutionarea problemelor 
majore ale activității productive, 
sore realizarea de tehnologii mo
derne. de înaltă eficiență, care să 
valorifice la maximum materiile 
prime și energia. în condițiile ob
ținerii unor produse de înalt nivel 
calitativ.

noastre de colaborare, de coope
rare și specializare să fie cit mai 
rodnice".

ILYA LEKUCH, prim-vicepre- 
ședinte al Companiei MOODY 
International — S.U.A. : „Am 
venit la Tîrgul internațional 
București și, ca o coincidență, 
si pentru ședința Consiliu
lui economic româno-american. 
Compania pe care o conduc are de 
30 de ani reprezentanță la Bucu
rești și pot spune că relațiile noas
tre sint fructuoase. Reprezentăm 
interesele economice și comerciale 
a numeroase firme americane pro
ducătoare de echipamente electro
nice, tehnigă de calcul, aparatură 
medicală, utilaje pentru energia 
nucleară și altele. Exportăm in 
țara dumneavoastră componente e- 
lectronice, tehnică medicală, insta
lații pentru filtrarea vinurilor, 
echipamente pentru energetica nu
cleară, produse de sticlă. Chiar 
peste citeva zile începe instalarea 
la Spitalul Fundeni a unei insta
lații automate de efectuare con
comitent a 15 analize medicale di
ferite. Testăm acest aparat și am 
dori să fie folosit de un număr cit 
mai mare de oameni pentru a de
monstra utilitatea lui într-o unitate 
spitalicească cum este cea de la 
Fundeni. Compania noastră are 
relații foarte bune de afaceri cu 
firmele românești Tehnoimport- 
export. Electronum, Rom-Control- 
Data, Uzinexportimport și am dori 
să extindem și mai mult legăturile 
noastre de afaceri. Cu acest gind 
am revenit la București".

RIVKA BEIT-IIALACHMI, di
rectoarea pavilionului statului 
Israel : „Dăm o înaltă aprecie
re relațiilor noastre cu Româ
nia, nu numai pe plan poli
tic, diplomatic, cultural, ci și al 
relațiilor economice. Avem schim
buri comerciale, o linie maritimă și 
alta aeriană între Israel și Româ
nia. Participăm la T.I.B. de la în
ființarea sa și avem două țeluri : 
de a prezenta producția noastră și 
apoi de a lărgi schimburile noas
tre economice. Acum 5 ani, volu
mul schimburilor noastre comer
ciale era mai mare decît în pre
zent. Sperăm ca prin eforturi co
mune să putem lărgi relațiile noas
tre economice și chiar in aceste 
zile ale tîrgului încercăm să rea
lizăm noi convenții. Distanța geo
grafică scurtă, spiritul prietenesc 
care există ne pot ajuta să avem 
mai multă inițiativă in dezvoltarea 
și amplificarea relațiilor comercia
le".

Petre CRISTEA

cinema
• Flguranțil : EXCELSIOR (65 49 45)
— 9; 12; 15; 18, FLAMURA (85 77 12)
— 9; 12; 15; 18,30
• Moromeții : GIULEȘTI (17 55 46) — 
9; 12; 15; 18, VOLGA (79 71 26) — 9; 
12; 15; 18
• Trandafirul galben : LIRA
(31 71 71) - 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Nea Mărin, miliardar : COTRO- 
CENI (49 48 48) — 15; 17; 19
• Colierul de turcoaze : VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19
• Declarație de dragoste. 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 16) — 15; 17; 19
• Program special pentru copii șl 
tineret: DOINA (16 35 88) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19
• Vine el, fratele meu i BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 17; 19

/



Noi și rodnice perspective 
colaborării romăno-turce

Schimb de mesaje la nivel inalt 
româno-somalez

CA URMARE A INIȚIATIVELOR ROMÂNIEI, 
ALE PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU

România și Turcia iși vor amplifi
ca, in continuare, relațiile de con
lucrare in cele mai diferite domenii, 
potrivit interesului reciproc și spre 
binele celor două popoare. Este con
cluzia care rezultă din hotăririle 
și înțelegerile prilejuite de vizita 
de stat pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. președintele Re
publicii Socialiste România, Împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu, a 
întreprins-o în aceste zile în Repu
blica Turcia, la invitația președinte
lui Kenan Evren. Invederind conti
nuitatea și trăinicia relațiilor de co
laborare romăno-turce, care în ulti
mele două decenii au cunoscut o am
ploare și diversificare mereu cres- 
cînde, actualul dialog la nivel inalt 
a evidențiat voința reciprocă 
de a activa și mai mult le
găturile și conlucrarea dintre cele 
două țări, de p. le conferi un con
ținut tot mai bogat. Rezultatele vi
zitei, concluziile la care s-a ajuns se 
reliefează astfel ca un moment mar
cant în cronica raporturilor priete
nești româno-turce. impunîndu-se în 
același timp ca un eveniment de sea
mă al vieții politice internaționale, 
încă o dată s-a yerificat adevărul că 
deosebirea de orinduire socială, a- 
partenența la alianțe politico-mili- 
tare diferite nu pot constitui un 
impediment în calea colaborării a- 
tunci cînd pe primul plan se pun in
teresele comune, se afirmă realismul 
politic și voința de înțelegere și co
laborare. în consens cu cerințele ge
nerale ale cauzei păcii și colaborării 
internaționale.

Această realitate este, de altfel, 
viguros confirmată de întreaga evo
luție ascendentă din ultimele dece
nii a relațiilor dintre România și 
Turcia. în aceasta iși găsesc mate
rializare înțelegerile și hotărîrile 
luate cu prilejul frecventelor întîl- 
niri și convorbiri la nivel înalt, care 
s-au dovedit un factor hotărîtor pen
tru dezvoltarea raporturilor româno- 
turce. așa cum s-a subliniat 
și cu prilejul recentelor con
vorbiri. Astfel, președintele 
NICOLAE CEAUȘESCU a declarat : 
„Vizita in Republica Turcia și noua 
noastră intilnire sini o expresie a 
evoluției pozitive a tradiționalelor 
relații româno-turce, a dorinței co
mune de a le dezvolta continuu, de 
a le conferi o tot mai mare stabi
litate și perspectivă, Sintem bucuroși 
să constatăm că un rol important in 
promovarea tot mai largă a acestor 
bune raporturi — întemeiate pe de
plina egalitate, stimă și respect re
ciproc — I-au avut vizitele la nivel 
inalt și convorbirile purtate împreu
nă la București și Ankara, înțelege
rile convenite cu aceste prilejuri".

La rîndul său, președintele KENAN 
EVREN a arătat : „Constat cu mul
tă plăcere că in decursul vizitelor 
reciproce, care au avut ioc in ultimii 
ani. legăturile dintre țările noastre 
continuă să înregistreze progrese 
foarte însemnate. Sint, de asemenea, 
deosebit de satisfăcut că legăturile 
personale pe care le-am stabilit cu 
Președintele ppaușescu au consti
tuit contribuții importante pe calea 
consolidării legăturilor dintre țările 
noastre prietene, la crearea unei 
atmosfere de incredere și înțelege
re". în același sens, primul-minis- 
tru Turgut Ozal, sublinia : „Anali
zarea în comun a problemelor care 
ne interesează a contribuit la crearea 
unei atmosfere de deplină incredere,

la întărirea în cel mai înalt grad a 
raporturilor dintre țările noastfe. 
Sint convins de importanța și sem
nificația încrederii reciproce, domi
nante în raporturile dintre țările 
noastre și căreia ii acordăm o deo
sebită prețuire".

Vizita a reliefat sentimentele de 
prețuire pe care și le nutresc re
ciproc popoarele român și turc, sa
tisfacția pentru dezvoltarea colabo
rării dintre cele două țări. In acest 
context, capătă o deosebită semnifi
cație manifestările de prietenie care 
au marcat călătoria șefului statului 
român, culminind cu primirea caldă 
ce i s-a făcut tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de către munci
torii și specialiștii de la Rafinăria 
„Anatolia centrală", 
alizare și exemplu 
fructuoasă între cele două țări.

Desfășurate intr-o atmosferă cor
dială, de înțelegere și încredere re
ciprocă, convorbirile dintre cei doi 
președinți au dus la cristalizarea 
unor importante ințelegeri, menite 
să confere noi dimensiuni conlucră
rii dintre România și Turcia, să asi
gure — așa cum se arată în comuni
catul publicat — extinderea colaboră
rii in economie, prin valorificarea 
posibilităților reale de intensificare a 
schimburilor de bunuri materiale și a 
cooperării, potrivit potențialului eco
nomic și tehnico-științific de care 
dispun. Și tocmai în acest spirit, 
acordul pe termen lung semnat cu 
prilejul vizitei stabilește lărgirea 
schimburilor comerciale și a coope
rării intr-un șir de importante ra
muri economice — construcții și co
municații, energetică, metalurgie, e- 
lectronică, petrochimie, 
ră etc. — în 
prin eforturi comune a unor 
obiective importante pentru 

\n.omiile naționale respective, 
și pe terte piețe. Importante 
de asemenea, înțelegerile 
dezvoltarea . ' "
dmtre cele două țări prin folosirea 
Mării Negre, in acest sens conve- 
nindu-se să se depună toate efortu
rile pentru realizarea de noi linii 
directe între portul Constanta și por
turi ale Turciei, precum și folosirea 
Canalului Dunăre — Marea Neagră.

Totodată. întilnirea 
primirea de către 
micia'n doctor 
Ceaușescu a unui 
de știință din Turcia a reliefat po
sibilitățile existente pentru extinde
rea conlucrării pe plan științific și 
tehnologic, pentru soluționarea prin 
eforturi comune a unor probleme 
privind dezvoltarea economico-socia- 
lă a României și Turciei pe baza 
celor mai noi cuceriri ale științei și 
tehnicii.

Dialogul Ia nivel înalt a cuprins, 
totodată, un amplu schimb de păreri 
cu privire la viața internațională 
actuală. Pomindu-se de la si
tuația gravă < 
țină pe plan 
nințarea pe 
o constituie 
pe planeta noastră.
niat cu vigoare, ca problemă funda
mentală a epocii noastre, necesita
tea opririi cursei înarmărilor și tre
cerii la dezarmare, în primul rind la 
dezarmare nucleară, condiția de bază 
a asigurării păcii, a dreptului po
poarelor, al Umanității la existentă. 
In lumina acestui imperativ, Româ

remarcabilă re
de cooperare

alimenta- 
scopul construirii 

noi 
eco- 

ca 
sint, 

privind 
transporturilor directe

prilejuită de 
tovarășa acade- 
inginer Elena 
grup de oameni

Pomindu-se de
ce continuă să se men- 

i mondial, de la ame- 
care armele nucleare 
pentru viata însăși 

s-a subli-

nia și Turcia au salutat înțelegerea 
de principiu dintre U.R.S.S. și S.U.A. 
cu privire la incheierea unui acord 
care să ducă la eliminarea rachete
lor cu rază mgdie de acțiune și a ce
lor operativ-tactice din Europa și 
Asia, preconizind ca, paralel cu ac
țiunile de dezarmare nucleară, să se 
întreprindă măsuri concrete in ve
derea eliminării armelor chimice, ca 
și a reducerii substanțiale a armelor 
convenționale, sub un control inter
național strict.

Ca țări situate în Balcani, Româ
nia și Turcia au acordat o atenție 
deosebită situației din zona noastră 
geografică, reliefindu-se dorința de 
a se acționa ca aceasta să devină o 
regiune a bunei vecinătăți, a păcii, 
și colaborării. Pentru atingerea aces
tor obiective, pentru dezvoltarea co
laborării economice, politice, tehni- 
co-științifice și culturale o mare 
importanță are să se facă totul pen
tru soluționarea oricăror probleme 
în suspensie-pe calea negocierilor, să 
se acționeze în direcția întăririi în
crederii, dezvoltării unei colaborări 
multilaterale rodnice. Deosebit de 
utilă ar fi în acest sens, așa cum a 
subliniat din nou președintele 
Nicolae Ceaușescu, realizarea intr-o 
perioadă cit mai scurtă a unei con
ferințe la nivel inalt a șefilor de stat 
și de guvern din țările balca
nice, care ar prilejui examinarea 
amplă a căilor și modalităților de ac
țiune pentru a se deschide noi per
spective politicii de bună vecinătate 
iși înțelegere.

Reliefîndu-se necesitatea de a se 
pune capăt politicii de forță și de 
amenințare cu forța, a soluționării 
numai prin mijloace politice a pro
blemelor litigioase dintre state, s-a 
reafirmat cerința organizării unei 
conferințe internaționale privind O- 
rientul Mijlociu, a unor acțiuni po
litice pentru încetarea ostilităților 
dintre Iran și Irak, complicarea si
tuației din Golf generînd riscul ex
tinderii războiului, perturbării și 
mai accentuate a vieții internaționa
le, periclitînd pacea lumii. Mai ales 
in aceste condiții se impune strin
gent să se treacă la elaborarea de 
soluții pașnice, trainice, in vederea 
soluționării acestui conflict pe baza 
respectării rezoluției respective a 
Consiliului de Securitate.

De asemenea, examinarea evolu
țiilor din viata economică mondială 
a impus concluzia necesității unor 
stăruitoare eforturi pentru lichidarea 
subdezvoltării și făurirea unei noi 
ordini economice internaționale, a so
luționării echitabile a problemei da
toriilor externe, în vederea creării 
condițiilor pentru înfăptuirea aspira
țiilor de progres ale tuturor popoa
relor.

Salutind rezultatele vizitei de stat 
a președintelui Nicolae Ceaușescu. 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în Republica Turcia, opi
nia publică din România nutrește 
convingerea că înțelegerile și hotă
rîrile luate cu acest prilej vor duce 
Ia impulsionarea in continuare a re
lațiilor bilaterale, a legăturilor de 
prietenie dintre cele două popoare 
in interesul ambelor țări, marcind 
în același timp o contribuție de sea
mă la promovarea politicii de bună 
vecinătate. înțelegere, colaborare și 
pace în Balcani, ca și pe plan ge- 
neral-european.

Al. CAMPEANU

MOGADISCIO 22 (Agerpres). — 
Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. au fost transmise generalului- 
maior Mohamed Siad Barre, secre
tar general al Partidului Socialist 
Revoluționar Somalez, președintele 
Republicii Democratice Somalia, un 
cordial salut. împreună cu cele mai 
bune urări de sănătate și fericire 
personală, de progres și prosperitate 
pentru poporul somalez.

Mulțumind, general-maior Moha
med Siad Barre a rugat să se trans
mită tovarășului Nicolae Ceaușescu 
un' cald salut prietenesc, urări de

sănătate și fericire personală, iar. po
porului român, noi și importante 
succese, urări de progres și prospe
ritate.

Schimbul de mesaje a avut loc cu 
prilejul primirii de către președintele 
Mohamed Siad Barre a tovarășului 
general-locotenent Ilie Ceaușescu, 
adjunct al ministrului apărării națio
nale al Republicii Socialiste România, 
aflat în vizită in Somalia, la invitația 
ministrului apărării al acestei țări.

In cursul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej a.fost subliniată 
dezvoltarea relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre România și Soma
lia. in spiritul înțelegerilor la care 
s-a ajuns cu prilejul intîlnirilor 
româno-somaleze la nivel inalt.

MOSCOVA: Convorbiri între miniștrii de externe
ai U.R.S.S.

MOSCOVA 22 (Agerpres). — Joi. 
la Moscova ău început convorbirile 
dintre ministrul afacerilor externe 
al U.R.S.S.. Eduard Șevardnadze. și 
secretarul de stat al S.U.A., George 
Schultz.

După cum relatează agenția 
T.A.S.S.. purtătorul de cuvînt al păr
ții sovietice a declarat la încheierea 
primei zile de convorbiri că discu-

și S.U.A.
t.iile se desfășoară în spirit construc
tiv. Relevînd, la rîndul său, spiritul 
constructiv al convorbirilor, purtă
torul de cuvînt american a arătat că 
în cadrul lor s-a obținut un progres.

Vineri, secretarul de stat al S.U.A. 
urmează să fie primit de Mihail 
Gorbaciov, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S., relatează T.A.S.S.Congresul Partidului Revoluționar din Tanzania

DAR ES SALAAM 22 (Agerpres). 
— In orașul Dodoma au început lu
crările celui de-al 111-lea Congres 
al Partidului Revoluționar din Tan
zania, la care participă delegați din 
întreaga țară, precum și reprezen
tanți ai unor partide de pesta ho
tare. , . ,

Alocuțiunea de deschidere a fost 
rostită de președintele partidului, 
Julius Nyerere, care a fost desem
nat de Comitetul Executiv Național 
drept candidat la această funcție.

deținută de Ia crearea P.R.T., in fe
bruarie 1977.

Delegații la congres urmează să 
dezbată și să aprobe Raportul Co
mitetului Executiv Național pe ul
timii cinci ani. programul partidului 
pentru perioada 1987—2002, direcțiile 
fundamentale ale dezvoltării social- 
economice a țării pentru cincinalul 
următor, precum și modificări la 
statut. Vor fi alese, totodată, orga
nele de conducere ale partidului.

ORIENTUL MIJLOCIU
NAȚIUNILE UNITE 22 (Agerpres). 

— La sediul Națiunilor Unite din 
New York a fost difuzată o declara
ție a secretarului general al O.N.U.. 
Javier Perez de Cuellar, în care se 
subliniază că Organizației pentru Eli
berarea Palestinei (O.E.P.) i-a fost 
conferit statutul de observator la 
O.N.U. in baza unei hotăriri a celei 
de-a 29-a sesiuni a Adunării Gene
rale a O.N.U. In consecință. Statele 
Unite ale Americii, ca țară-gazdă, 
sint obligate să respecte acordul re
feritor la locul de amplasare a in
stituțiilor * centrale ale O.N.U. și să 
asigure dreptul personalului misiunii 
O.E.P. de a-și exercita îndatoririle 
de observator față, de Organizația

Națiunilor Unite — subliniază decla
rația. Poziția secretarului ■ general a 
fost adusă la cunoștința Comitetului 
de legături cu tara de reședință a 
O.N.U. — se spune in declarație.

SANAA 22 (Agerpres). — Pre
ședintele R.A. Yemen, Aii 'Abdullah 
Saleh, a conferit cu președintele 
Comitetului Executiv ăl Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, Yasser 
Arafat, care se află intr-o' vizită la 
Sanna. Convorbirile s-au axat asupra 
ultimelor evoluții ale .. situației p.e 
plan palestinian și asupra revoltelor 
populației palestiniene din teritoriile 
arabe ocupate de Israel.

Situația din zona Golfului

Pentru instaurarea păcii în America Centrală
CIUDAD DE MEXICO 22 (Agerpres). 

— La Ciudad de Mexico a fost inau
gurată o Conferință pentru pace în 
America Centrală, la care iau parte 
reprezentanți ai vieții social-econo- 
mice și politice naționale și interna
ționale. A luat cuvîntul în ședința 
de deschidere președintele Fondului 
de ajutor pentru pace în Nicaragua, 
Jesus Salazar Toledano, care s-a pro
nunțat pentru respectarea dreptului 
popoarelor la autodeterminare, pen
tru incetârea practicilor de amestec 
străin în treburile interne ale po
poarelor centroamericane, pentru so
luționarea tuturor controverselor in
ternaționale prin mijloace pașnice, 
pe calea tratativelor politice,

CARACAS 22 (Agerpres). — în ca
pitala Venezuelei au fost reluate con
vorbirile din cadrul dialogului de re
conciliere națională, inițiat între re
prezentanții Frontului Farabundo 
Marți pentru Eliberare Națională 
(F.M.L.N.) — Frontul Democratic
Revoluționar (F.D.R.) și cei ai guver
nului salvadorian — transmite agen
ția Prensa Latina. Noua rundă de 
convorbiri a fost convenită de ambe
le părți cu prilejul tratativelor dintre 
ele, desfășurate în zilele de 4 și 5 
octombrie, la San Salvador.

Convorbirile se desfășoară pe două 
comisii de lucru specializate : una pe 
problema încetării focului între părți
le aflate în conflict, și cealaltă pe 
tema acordului de pace în America 
Centrală, adoptat la 7 august, la Ciu

dad de Guatemala, de șefii de stat 
centroamericani.

MANAGUA 22 (Agerpres). — Gu
vernul nicaraguan a anunțat amina- 
rea pentru săptămîna viitoare a celei 
de-a IV-a runde de negocieri din 
cadrul dialogului de reconciliere na
țională dintre reprezentanții puterii 
executive și forțele de opoziție din 
țară, programată inițial să înceapă 
joi — relatează agenția Prensa La
tina, citind surse locale.

Dialogul de reconciliere națională a 
fost inițiat de guvernul nicaraguan 
Ia 5 octombrie și el vine în întimpi- 
narea prevederilor Acordului de pace 
in America Centrală, semnat la 7 au
gust la Ciudad de Guatemala.

SAN JOSE 22 (Agerpres). — O 
misiune a O.N.U. și a Organizației 
Statelor Americane (O.S.A.) între
prinde in prezent în cadrul turneu
lui său centroamerican o vizită de 
lucru Ia San Jose, pentru a pregăti 
inițierea concretă a activității de 
pace in regiune a Comisiei interna
ționale de verificare și urmărire a 
aplicării prevederilor Acordului de 
pace in America Centrală — trans
mite agenția Prensa Latina.

Sarcina principală a misiunii 
O.N.U.—O.S.A. este evaluarea spri
jinului logistic de care are nevoie 
comisia internațională menționată 
pentru a-și incepe efectiv activita
tea în regiune.

PANAMA

Manifest In apărarea 
suveranității naționale

CIUDAD DE PANAMA 22 (Ager
pres). — Partidul Laburist din Pa
nama (PALA) a dat publicității un 
manifest în care denunță faptul că 
S.U.A. au procedat la un adevărat 
„asediu economic" împotriva Repu
blicii Panama, sprijinind fățiș gru
pările conservatoare din țară în în
cercarea acestora de a destabiliza 
situația internă panameză — rela
tează agenția Prensa Latina.

Documentul menționează, totodată, 
că o serie de cercuri politice și eco
nomice ultraconservatoare nord- 

. americane au trecut la presiuni la 
adresa statelor care doresc să spri
jine Republica Panama în eforturile 
ei de dezvoltare social-economică și 
de exercitare deplină a suveranității 
și independenței naționale, retrăgînd 
sau anulînd programele de asistență 
economică și financiară în curs de 
desfășurare cu țările respective.

Documentul PALA condamnă a- 
mestecul S.U.A. în treburile interne 
panameze, politica de forță și de 
amenințare cu’ forța în raporturile 
internaționale, reclamînd respectarea 
dreptului popoarelor la autodetermi
nare și soluționarea exclusiv pe căi 
pașnice, prin negocieri a tuturor con
troverselor.

KUWEIT 22 (Agerpres). — Asu
pra unul terminal petrolier situat pe 
o insulă artificială din largul portu
lui kuweițian Al-Ahmadi a fost lan
sată joi o rachetă, care a provocat 
serioase daune și rănirea a trei per
soane — anunță agențiile T.A.S.S. 
și MENA. Explozia a fost urmată de 
incendiu.

După părerea specialiștilor, arată 
T.A.S.S., racheta este de același_ tip 
ca și aceea • care, vinerea trecută, a 
lovit un tanc petrolier kuweițian. 
De la terminalul petrolier se pro
duce o scurgere de țiței în mare.

NAȚIUNILE UNITE 22 (Agerp-es). 
— Secretarul general al O.N.U.. 
Javier Perez de Cuellar, apreciază 
că situația din zona Golfului confir
mă în mod dramatic necesitatea în
făptuirii integrale și cit mai grab
nice a Rezoluției 598 a Consiliului 

- de Securitate — se relevă într-o de
clarație făcută la New York de un

purtător de cuvînt al Națiunilor 
Unite.

Purtătorul de cuvînt a arătat, de 
asemenea, că. secretarul. general al 
O.N.U.' Urmează să se intilneăscă la 
sfirșitul săptăminii, la New York, cu 
Giulio Andreotti, ministrul de' exter
ne al Italiei, tară care asigură pre
ședinția Consiliului de Securitate oe 
luna . octombrie, pentru . convorbiri 
asupra situației din zona Golfului.

MADRID 22 (Agerpres). — Guver
nul spaniol nu va trimite nave de 
război în zona Golfului, a declarat 
ministrul apărării, Narcis Serra, in
tr-o cuvintare rostită in Comitetul 
parlamentar pentru problemele apă
rării, informează agenția A.D.N.

După opinia ministrului spaniol, 
acțiunile separate care se întrevăd 
nu contribuie la rezolvarea conflic
tului din Golf. Spaniei — a conchis 
N. Serra — așteaptă noi inițiative 
din partea Națiunilor Unite pentru 
soluționarea acestei grave situații.

Poziția comuniștilor haitieni 
față de apropiatele alegeri

PORT-AU-PRINCE 22 (Agerpres). 
— Partidul Unificat al Comuniștilor 
Haitieni (P.U.C.H.) apreciază că 
trebuie folosit cadrul legal al ale
gerilor pentru înregistrarea de pro
grese in lupta consacrată instaurării 
democrației în Haiti. — a . declarat 
secretarul general al C.C. al P.U.C.H., 
Rene Theodore, într-un interviu a- 
cordat agenției Prensa Latina. Pre- 
cizind că este pentru prima oară

cind un comunist iși prezintă can
didatura la’funcția de președinte al 
țării — la scrutinul programat să 
aibă loc la 29 noiembrie — el a sub-' 
liniat străduința partidului său de a 
face tot ce-i stă in putință, Îm
preună cu alte forțe de stingă și 
democratice, spre a se ajunge la o 
aprofundare a procesului de trans
formări democratice in Haiti.

Măsuri pentru reducerea deficitului bugetar american
WASHINGTON 22 (Agerpres). — 

Președintele S.U.A,, Ronald Reagan, 
a ordonat reducerea fondurilor pen
tru finanțarea unor programe gu
vernamentale, în vederea diminuă
rii deficitului bugetului federal pe 
anul fiscal curent, care a început la 
1 octombrie. Temporar, s-a hotărit 
înghețarea unor alocații guverna
mentale, urmînd ca această măsură 
să devină definitivă luna viitoare 
dacă șeful executivului american nu 
va ajunge la un compromis cu Con
gresul asupra modalităților de apli
care a legii Gramm-Rudman de re

ducere la 144 miliarde dolari a de
ficitului bugetar pe anul fiscal 1988, 
Pentru atingerea acestui obiectiv, 
deficitul bugetului federal, estimat 
la 163 miliarde dolari, urmează să 
fie diminuat în anul curent cu 23 
miliarde dolari.

Observatorii de la Washington re
marcă faptul că, de fiecare dată, 
reducerea cheltuielilor guvernamen
tale s-a efectuat de către adminis
trația republicană prin diminuarea 
cheltuielilor cu destinație socială, în 
condițiile in care s-a menținut un 
buget militar supradimensionat.
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CONVORBIRI AMERICANO—IN
DIENE. In cadrul intîlnirii care a 
avut loc la Casa Albă intre pre
ședintele S.U.A., Ronald Reagan, și 
primul-ministru al Indiei, Rajiv 
Gandhi, au fost examinate evoluția 
relațiilor dintre cele două țări și 
unele probleme internaționale, in 
special situația politică din Asia. 
După cum precizează agenția EFE, 
au fost trecute în revistă posibili
tățile de extindere a colaborării 
tehnologice, comerciale, agricole și 
în alte sectoare dintre cele două 
țări.

PREȘEDINTELE FILIPINELOR, 
Corazon Aquino, a format, din cei 
25 de membri ai guvernului său, 
cinci comisii însărcinate cu elabo
rarea unor programe vizind îmbu
nătățirea situației politice, econo
mice și din domeniul ocupării for-

ței de muncă a țării, informează 
agențiile A.P.S. și' T.A.S.S. Un pur
tător de cuvint al guvernului a re
levat că această măsură are drept 
obiectiv principal să facă mai efi
cientă activitatea cabinetului și să 
refacă stabilitatea politică și eco
nomică a țării.

PROGNOZA COMERCIALA. Vo
lumul comerțului mondial va creș
te în anul 1988 cu aproape 4 la 
sută, se arată într-o prognoză a 
Institutului de cercetări economice 
din Hamburg. Totodată se aprecia
ză că pentru a favoriza o aseme
nea evoluție sint necesare reduce
rea deficitului comerțului exterior 
al S.U.A., a excedentului comercial 
al Japoniei și Europei occidentale. 
Institutul din Hamburg estimează 

. că anul acesta creșterea comerțului 
mondial va fi de numai 2,5 la sută.

VIZITĂ ÎN R.F.G. Președintele 
Franței, Franțois Mitterrand, și-a 
încheiat vizita oficială de trei zile 
efectuată în R.F. Germania, infor
mează agenția KUNA. El a avut 
convorbiri succesive cu președin
tele R.F.G., Richard von Wei
zsaecker, cancelarul federal, Helmut 
Kohl, cu alte oficialități ale țării— 
gazdă. într-o conferință de presă, 
F. Mitterrand a relevat că. in 
cursul convorbirilor, au fost abor
date posibilitățile intensificării 
cooperării franco-vest-germane în 
domeniile economic, politic, cultu
ral și militar. Au fost examinate, 
de asemenea, relațiile Est-Vest și 
problemele securității europene.

TRATATIVE. La Belfast, capitala 
provinciei britanice Irlanda de 
Nord, s-au desfășurat lucrările Co
misiei interguvernamentale create 
în cadrul Acordului anglo-irlandez 
în problema Irlandei de Nord. Po
trivit agenției EFE, aceasta este cea 
de-a treia reuniune la nivel minis
terial a acestei comisii. Au fost 
abordate probleme privind preveni
rea violenței și asigurarea secu
rității la graniță. La întrunire au 
luat parte, din partea Marii Bri

tanii, Tom King, ministrul pentru 
problemele Irlandei de Nord, iar 
din partea irlandeză, Brian Lenihan, 
viceprim-ministru și ministru de 
externe.

PROTOCOL COMERCIAL CHI- 
NO-ALBANEZ. Ța incheierea vi
zitei efectuate în China de o dele
gație guvernamentală comercială 
albaneză a fost semnat protocolul 
privind schimburile de mărfuri și 
plățile intre China și Albania pe 
anul 1988 — anunță agenția China 
Nouă.

ACORD. Cuba și Spania au. sem
nat un acord de cooperare în . do
meniile planificării, dezvoltării, 
controlului și folosirii raționale a 
surselor energetice naționale — 
transmite agenția Prensa Latina. 
Acordul se subscrie Convenției de 
cooperare tehnico-științifică sem
nate între cele două țări la 10 sep
tembrie 1978.

MANEVRE MILITARE. In lan
dul vest-german Schleswig-Hol
stein se desfășoară manevrele 
N.A.T.O., denumite codificat „Brisk, 
Fray" — informează agenția A.D.N.,

citind un comunicat al Alianței 
atlantice dat publicității la Bruxel
les. La manevre, care vor dura 
pină la 4 noiembrie, participă circa 
14 000 de militari aparținînd forțe
lor terestre și aeriene ale R. F. 
Germania, Marii Britanii și Dane
marcei.

CONFERINȚA GENERALA A 
UNESCO (Organizația Națiuni
lor Unite pentru Educație, Știință 
și Cultură), întrunită in sesiune la 
Paris, a inceput dezbaterile pe mar
ginea proiectului de buget al orga
nizației pentru perioada 1988—1989, 
Informează agenția EFE. Viitorul 
buget al UNESCO însumează 
348 833 000 dolari.

ACCIDENT. Un avion militar de 
tip „Broussard", aparținînd forțelor 
aeriene ale Franței, a făcut explo
zie în timp ce efectua un zbor de 
rutină in Corsica. Cei trei militari 
de la bordul aparatului și-au pier
dut viața.

REUNIUNE. Reprezentanți al 
ministerelor de externe, experți 
politici și economici din țările 
membre ale „Grupului de la Con-

Apel al Adunării Generale a O.N.U. pentru încheierea tratatului 
de eliminare a rachetelor cu rază medie de acțiune 

și operativ-tactice
NAȚIUNILE UNITE 22 (Ager

pres). — Adunarea Generală a 
O.N.U. a adoptat hotărirea de a 
adresa U.R.S.S. și S.U.A. apelul 
pentru incheierea cit’mai curind cu 
putință a tratatului de eliminare a 
rachetelor cu rază medie dd acțiune 
și operativ-tactice.

Apelul, adoptat prin consens, ca 
urmare a inițiativelor delegației 
țării noastre pentru promovarea 
..Considerentelor și propunerilor 
României, ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu privind probleme
le majore ale vieții . internaționale 
înscrise pe ordinea de zi a celei de-a 
42-a sesiuni a Adunării' Generale", 
cere cu insistență guvernelor 
U.R.S.S. și S.U.A. să nu precupe
țească nici un efort pelltrU a ’ în
cheia. in conformitate cu înțelegerea 
lor de principiu, tratatul de elimi
nare- a rachetelor lor cu rază medie 
de acțiune și operativ-tactice, astfel 
incit acesta să fie semnat la viitoa
rea intilnire dintre președintele Ro
nald Reagan și secretarul general ăl 
C.C. al P.C.U.S., Mihail Gorbaciov.

Adunarea Generală cheamă, de 
asemenea, „cele două guverne șă 
facă eforturi intense și pentru în
cheierea tratatului de reducere cu 
50 la sută a armelor lor nucleare 
strategice ofensive in cadrul nego
cierilor de la Geneva privind arme
le nucleare și cosmice".

★
NAȚIUNILE UNITE 22 (Agerpres). 

— Comitetul pentru problemele eco
nomice și financiare al Adunării 
Generale a încheiat dezbaterile asu
pra punctului privind criza datori
ilor externe și dezvoltarea.

In luările lor de cuvint, reprezen
tanții unui mare număr de state, au 
evocat pe larg povara apăsătoare pe 
care o reprezintă datoriile externe 
și s-au pronunțat pentru angajarea 
neîntirziată a unor negocieri de fond 
intre țările creditoare și cele debi
toare. Acestea trebuie să se finali
zeze .în găsirea unei soluții echitabile 
și viabile, care să asigure fondurile 
și mijloacele necesare țărilor în curs 
de dezvoltare pentru finanțarea pro
gramelor lor de dezvoltare economi- 
co-socială. In cadrul dezbaterilor au 
fost avansate numeroase propuneri 
de către diferite -state' vizind solu
ționarea justă și durabilă a proble
mei datoriilor externe.

★
în Comitetul al treilea al Adunării 

Generale a O.N.U. a fost prezentat 
oficial un proiect de rezoluție prin 
care se condamnă cu fermitate fo-

Hotârirea Adunării Generale, 
adoptată potrivit unei proceduri de 
urgență, exprimă dorința unanimă a 
statelor de a se trece cit mai curind 
la concretizarea primei măsuri 
reale de reducere a armelor nuclea
re care, așa cum s-a subliniat in ca
drul dezbaterilor actuale de la 
O.N.U., va avea o influență deosebit 
de pozitivă asupra îmbunătățirii cli
matului politic internațional și va 
deschide noi perspective eforturilor 
statelor pe calea dezarmării, in pri
mul rind a dezarmării nucleare.

Consensul realizat asupra hotăririi 
Adunării Generale dă expresie in 
același timp angajamentului tuturor 
statelor membre ale O.N.U. de a 
sprijini eforturile desfășurate în di
recția eliminării armelor nucleare. 

Chemarea insistentă pe care Adu
narea Generală o adresează celor 
două state în acest moment de im
portanță istorică pentru cursul nego
cierilor de dezarmare reprezintă, 
totodată, o manifestare a rolului ac
tiv pe care O.N.U., ca cel mai înalt 
și larg for mondial, ii are în dome
niul dezarmării. Ea răspunde nece- - 
sității. puternic resimțite, ca N a- 
țiunile Unite să fie implicate tot > nai 
activ în soluționarea problem elor 
majore ce confruntă astăzi < ome
nirea.

*
losîrea mercenarilor împotriva unor 
state suverane și independc -nte și 
pentru înăbușirea luptei de eh berare 
națională a popoarelor. în proiectul 
de rezoluție se relevă că mercenarii 
sint folosiți de către unele st ate pen
tru- destabilizarea situației ț lolitice și 
răsturnarea unor guverne letgitime din 
țări situate in sudul Africii, , in Ame
rica Centrală și in alte negiuni ale 
globului. Rezoluția cere tuturor sta
telor să adopte măsurile, legislative 
și de altă natură ce se impun pen
tru a împiedica recruta rea, finanța
rea. pregătirea și folosi rea mercena
rilor.

★
în cuvintarea rosti tă în deschide 

rea dezbaterilor Ad unării Genera 
a O.N.U. pe tema 'Sindromului in
suficienței imuni tare dobindito 
(S.I.D.A.), secretarul general al or
ganizației, Javier ’Perez de Cuellar, 
a chemat toate țările să coopereze 
pentru combaterea acestei maladii 
cu urmări funeste, informează îgen- 
ția A.D.N. El a, arătat că acastă 
problemă mondin'ă poate fi rezilva- 
tă numai prin «forturi la scar. în
tregii planete.
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Norvegia acordă o deosebita- i 
semnătate dialogului și negtri- , 
lor vizind reducerea confriirii i 
militare și crearea unei maiari ’ 
încrederi între națiuni. „Incn- ț 
dent de faptul că marile fri, i 
datorită forței lor econorr și I 
militare, au o răspundere d<bi- ț 
tă pentru reducerea arsenor. 1 
cred că și statele mici și ncil .’ 
pot juca un rol important a- ț 
ceastă privință", a declarat Toi- i 
tenberg.

A 
„războiul stelelor", relevă d’a- A 
ția organizației, dată publicit la i 
New York, nu numai că bluză ’ 
calea spre controlul înarmă și ț 
dezarmare, dar pune în col i 
„însăși existența omenirii“ju- 1 
îația americană, relevă decia, l 
condamnă cursa înarmăriiu- 
cleare și mai ales extindere in ț 
spațiul cosmic. ' ț

Acțiuni și luări de poziția pentru
► rr ;r- ii<« i ' • .«/■• r. AT ’ T :“

încetarea cursei înarmărilor
împotriva participării R.F.G. la proiectsls 

de militarizare a spațiului cosmic
BONN 2? (Agerpres). — Intr-o 

scrisoare deschisă adresată guver
nului vest-german, numeroși oa
meni de știință din R.F.G. se pro
nunță împotriva participării țării 
la proiectele de militarizare a spa
țiului cosmic, informează agenția 
A.D.N. In document guvernul 
R.F.G. este chemat, totodată, să 
renunțe la participarea la realiza
rea stației spațiale Columbus, de
oarece S.U.A. au lăsat să se înțe
leagă că„ aceasta ar urma să fie 
folosită în scopuri militare.

scririiCu prilejul prezentării 
deschise, la o conferință de psă 
la Bonn, a fost dat publicităt și 
un memorandum', al oamenilode 
știință vest-germani, în care eș- 
tia se pronunță in favoarea iei 
cooperări internaționale in die- 
niul zborurilor spațiale cu sfele 
socialiste si cu cele in curs deîz- 
Voltare. Totodată, este relevatăe- 
cesitatea bazării cercetării spu- 
lui cosmic pe criteriile utilită ei 
sociale și a încheierii unor tate 
internaționale de, nemilitariz; a 
Cosmosului.

Excluderea oricărei forme de război 
imperativ primordial

OSLO 22 (Agerpres). — Nu exis
tă vreo alternativă realistă și ra
țională la destinderea dintre Est 
și Vest, a declarat ministrul de 
externe al Norvegiei. Thorvald 
Stoltenberg, într-un interviu acor
dat ziarului „Neues Deutschland". 
El a. arătat că guvernul social-de
mocrat al Norvegiei iși bazează 
politica sa externă pe principiul 
că. in paralel cu preintîmpinarea 
unui război nuclear, trebuie să se 
acționeze pentru excluderea orică
rei forme de război și de aceea

„Nu", escaladării nucleare
WASHINGTON 22 (Agerpres).— 

Organizația obștească americană 
„Femeile în lupta pentru pace" a 
făcut apel Ia femeile din S.U.A. 
să se ralieze campaniei de comba
tere a programului american de 
militarizare a spațiului cosmic cu
noscut sub numele de „războiul 
stelelor". înfăptuirea programului

tadora" și „Grupului de sprijin" au 
început, la Montevideo, dezbaterile 
de ordin tehnic privind pregătirea 
reuniunii miniștrilor de externe 
din regiune, programată să se des
fășoare, in următoarele zile, la 
Punta del Este. Participanții. au 
luat în discuție, în prima ședință, 
probleme privind evoluția situa
ției politice și economice din 
America Latină.

DEZBATERI. La Londra au 
început lucrările sesiunii plenare a 
parlamentului britanic consacrate 
dezbaterii principalelor probleme 
cu care se confruntă Marea Brita- 
nie. Pe agenda lucrărilor figurează 
probleme la ordinea zilei din do
meniul apărării, îndeosebi reacția 
Partidului Laburist referitoare la 
programul de dotare a submarine
lor britanice cu noile rachete nu
cleare de tipul „Trident", actuala 
situație pe plan social, precum și 
aspecte legate de poziția guvernu
lui Marii Britanii. față de evoluția 
situației din zona Golfului,.

MIȘCARE REVENDICATIVA ÎN 
SPANIA. Minerii din bazinul 
carbonifer de la Santa Maria de

Torre (provincia Leon) au det 
grevă de protest împotriva t- 
fiilor grele de muncă din al, 
a lipsei celor mai eleme 
norme de protecție a muncii.

FLUCTUAȚII PE PIAȚA- 
PITALURILOR. După o ă 
perioadă de relativă stabi, 
cursul acțiunilor la bursa) 
Londra a înregistrat joi oâ 
scădere, în medie cu 5.5 la. 
ceea ce reprezintă peste B 
puncte conform indicelui c- 
nului „Financial Times".

CAPRICIILE VREMII. Det 
zile. Moscova este acoperiP 
ceață densă și persistentă, a 
s-a înregistrat niciodată in 1 
ani de observații meteorolo- 
relatează agenția T.A.S.S. DO- 
acestui fenomen meteoroln 
zilele respective aeroporturi^ 
talei sovietice au fost inchi- 
fel incit in capitala sovietiu 
adunat aproximativ 35 000 d- 
geri. din care jumătate în t. 
Pentru găzduirea lor a fose 
să se recurgă și la garniture 
goane de dormit. Ceața aii 
cauza unor accidente rutiei
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