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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, va îace 
o vizită de prietenie în Republica Populară Bulgaria

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, împreună cu'tova- 
rășa Elena Ceaușescu, va efectua, in

perioada 15—17 februarie a.c., o vi
zită de prietenie în Republica Popu
lară .Bulgaria La. invitația tovarășului 
Todor Jivkov. prim-secretar al Co

mitetului Central al Partidului Co
munist Bulgar, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Populare 
Bulgaria.

Consultație în sprijinul 
celor care studiază 

în învăfămintul politico- 
ideologic de partid

In pag. a IV-a

Pe agenda priorităților
din agricultură:întâmpinat cu profunde sentimente de dragoste și stimă LEGUMELE

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a făcut ieri o vizită de lucru și a participat

ia adunarea generală a oamenilor muncii
de la întreprinderea „23 August" din Capitală

• Suprafața destinată legumiculturii a fost extinsă 
cu 30 000 ha • Lucrări urgente : producerea răsa
durilor, amenajarea solariilor, fertilizarea terenurilor
• Este timpul trecerii la însămînțarea mazării și a 
verdețurilor • Legume timpurii — în cantități cît

mai mari pe piață

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Co
munist Român, pre
ședintele Republicii So
cialiste România, a e- 
fectuat, in cursul dimi
neții de marți, o vizită 
de lucru la cunoscuta 
întreprindere bucureș- 
teană „23 August" — 
una din marile citadele 
industriale ale Capitalei.

Secretarul general al 
partidului a fost însoțit 
în această vizită de to
varășul Gheorghe Pană, 
membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. 
ai P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului municipal 
București al P.C.R., pri
marul general al Capi
talei.

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la această reprezentativă 
unitate a industriei noastre construc
toare de mașini dobindește o însem
nătate deosebită pentru toate colec
tivele de oameni ai muncii din 
această ramură de bază a economiei 
naționale, din întreaga industrie, ea 
avind loc la începutul acestui an 
hotăritor pentru înfăptuirea in cele 
mai bune condiții a prevederilor ac
tualului cincinal al revoluției tehni- 
co-științifice, pentru trecerea la o 
calitate nouă, superioară, în întrea
ga activitate economică. în același 
timp, acest eveniment are loc la 
puține zile după recenta plenară a 
C.C. al P.C.R.. care a analizat. / în 
profunzime, căile prin care toate 
sectoarele de activitate productivă 
trebuie să atingă nivelul de eficien
tă pe care îl presupune și îl asigură 
cadrul nou creat — mecanismul eco- 
nomico-financiar bazat pe principiul 
autocondUterii și autogestiunii mun
citorești.

Totodată, vizita de lucru a tova
rășului Nicolae Ceaușescu la una din 
cele mai importante unități indus
triale ale Capitalei prezintă o im
portanță deosebită, în contextul mo
mentului actual, cind în întreaga 
tară au loc adunările generale ale 
oamenilor muncii, chemați să exa
mineze intr-un climat de înaltă exi
gență și răspundere muncitorească 
activitatea fiecărei unități, să defi
nitiveze măsurile politice și organi
zatorice necesare perfecționării con
tinue a activității economice, asigu
rării îndeplinirii exemplare a sarci

Dialog fructuos de lucru intr-unui din sectoarele întreprinderii

nilor ce decurg din planul unic de 
dezvoltare economico-socială a tării 
în acest an.

Dialogul de lucru al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu factorii de răs
pundere din ministerul de resort, 
centrala industrială de profil, cu 
muncitorii si specialiștii uzinei a cu
prins o arie largă de preocupări vi- 
zînd problematica specifică întregii 
industrii constructoare de mașini — 
diversificarea continuă a prtxluctiei, 
îmbunătățirea calității și competitivi
tății produselor, promovarea pe scară 
largă a progresului tehnic, diminua
rea consumurilor de materii prime, 
materiale, combustibili si energie 
electrică. ‘

La sosirea pe platforma industrială 
din această zonă a Capitalei, mii de 
muncitori au făcut tovarășului Nicolae 
Ceaușescu o caldă și entuziastă mani
festare de stimă si dragoste. Ei au 
dat expresie sentimentelor de pro
fundă recunoștință față de partid, 
față de secretarul său general pentru 
preocuparea si grija permanentă de 
a orienta eforturile materiale si 
umane spre crearea unei economii 
moderne, a unei puternice baze teh- 
nico-materiale a societății noastre — 
factor hotăritor în ridicarea Româ
niei pe noi trepte de progres si civi

lizație. în creșterea continuă a nive
lului de trai material si spiritual al 
întregului nostru popor.

La intrarea în întreprindere, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a fost îhtîm- 
pinat de Ion Avram, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini, Vasile 
Carolică, prim-secretar al Comitetu
lui de partid al sectorului 3. de re
prezentanții centralei industriale de 
resort si ai uzinei.

O formație, alcătuită din membri 
ai gărzilor patriotice si ai detașamen
telor de pregătire a tineretului pen
tru apărarea patriei, a prezentat 
onorul. Grupuri de muncitori si mun
citoare au oferit cu dragoste secre
tarului general al partidului buchete 
de flori.

înfățișînd rezultatele obținute de 
acest vechi si puternic detașament al 
clasei muncitoare bucurestene în ac
tualul cincinal, directorul uzinei. Ca
rol Dina, a subliniat că la baza aces
tor succese' s-au aflat sprijinul și în
drumarea nemijlocită ale secretarului 
general al partidului, care, venind in 
repetate rînduri în mijlocul muncito
rilor. a dinamizat energiile si capaci
tatea creatoare a întregului colectiv 
pentru valorificarea superioară a re
surselor materiale și umane, în 
scopul sporirii continue a aportului 

întreprinderii la înzestrarea tuturor 
ramurilor economiei naționale cu ma
șini si utilaje) de înaltă tehnicitate. 
Astfel, în primii trei ani ai cincina
lului producția industrială a unității 
a crescut cu aproape 29 la sută, fiind 
asimilate în fabricație 25 tipuri de 
mașini și utilaje de mare complexi
tate. intre care locomotiva diesel hi
draulică de 2 400 CP. motoare diesel 
de diferite capacități si puteri, pre
cum si compresoare pentru diverse 
utilizări, cu performante mult supe
rioare.

Apreciind rezultatele de ansamblu 
obținute de acest colectiv, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a remarcat, in dis
cuția cu conducerea unității, că în
treprinderea nu a realizat în între
gime în anul trecut prevederile de 
plan la unele produse importante, 
fapt care impune mobilizarea mai in
tensă a tuturor muncitorilor, tehni
cienilor și inginerilor în vederea re
cuperării restantelor si asigurării în
deplinirii exemplare a planului la 

----------------- în paginile II-III-----------------
Relatarea desfășurării adunării generale 

a oamenilor muncii de la întreprinderea „23 August"

toti indicatorii. în special la produc
ția fizică si netă. în acest context, 
directorul întreprinderii a arătat că 
pentru acest an a fost elaborat un 
program mobilizator care prevede 
atit recuperarea restantelor, cit si o 
creștere a productiei-marfă cu 17,8 la 
sută, iar a exportului de 2,3 ori, în 
condițiile reducerii cheltuielilor cu 52 
lei la 1 000 lei producție fată de 1978.

O confirmare a hotărîrii colectivu
lui de a-și onora sarcinile din acest 
an o constituie însuși bilanțul lunii 
ianuarie, care consemnează realiza
rea planului la toți indicatorii — 
producția mgrfâ, producția netă și 
fizică, export, precum și la produc
tivitatea muncii.

Vizitînd fabrica de compresoare, 
secretarul general al partidului a 
analizat cu cei prezenți programul 
de măsuri întocmit de specialiștii în
treprinderii privind dezvoltarea și 
diversificarea producției la aceste

(Continuare în pag. a III-a)

Buna aprovizionare a populației cu 
produse agroalimentăre ( presupune, 
intre altele, asigurarea unor cantități 
sporite de legume, intr-un sortiment 
cît mai variat. După cium se știe, spe
cialiști din . domeniul nutriției au 
ajuns la concluzia că pentru sănă
tatea omului este foarte impor
tant ca legumele și fructele să 
acopere circa 20 In sută din can
titatea de calorii necesară în 
cursul unei zile. Prin urmare, la 3 000 
calorii, cît reprezință cerințele medii 
zilnice ale unui om care prestează o 
muncă obișnuită, 600 trebuie să fie 
asigurate prin consumul de legume 
și fructe. Pe aceasta se bazează și 
măsurile luate, la indicația condu
cerii partidului, privind diversificarea 
alimentației atit în restaurante și 
cantine, cit și în gospodăriile popu
lației. Prin urmare, este necesar să 
se asigure producții mari de legume, 
din toate sortimentele, care să se 
găsească pe piață la dispoziția consu
matorilor în tot cursul anului.

Pe baza cererilor formulate de 
consiliile populare și unitățile de ali
mentație publică, organele agricole 
de specialitate au luat măsuri ca, în 
acest an, să fie produse cantități mult 
mai mari de legume, intr-un sorti
ment variat și care urmează să fie 
livrate în mod eșalonat. Astfel, in 
1979, suprafețele cultivate cu legume 
vor crește fată de prevederile ini
țiale cu 30 000 hectare, ajungind, 
în total, la 268 000 hectare. Se vor 
cultiva, suplimentar față de planul 
inițial, 4 000 hectare ' cu tomate, 
8 000 hectare cu mazăre, 4 400 hectare 
cu fasole verde, 4 500 hectare cu 
castraveți, 2 700 hectare cu rădăci- 
noase. 500 hectare cu verdețuri si 
alte sortimente, îndeosebi din cele 
deficitare în anii precedenți. Conco
mitent cu extinderea suprafețelor ce 
urmează să fie cultivate, sînt ne
cesare și unele măsuri specible 
menite să ducă la asigurarea u- 
nei producții diversificate de le
gume. Sînt reconsiderate unele 
practici grădinărești și introduse me
tode noi. Astfel, fasolea grasă cu 
păstăi galbene se va cultiva pe araci, 
iar bună parte din cea pentru boabe 
se va însămînța intercalat prin po
rumb ; se extinde cultura castraveți
lor pe spalier ; toate tomatele timpu
rii și 4 000 hectare din cele de vară 
vor fi cultivate pe araci pentru a se 
obține produse de bună calitate, care 
să fie consumate și pentru salate ; 
ardeii și gogoșarii se vor planta in 
culise formate din perdele de porumb 
sau alte plante cu talie înaltă pentru 
asigurarea microclimatului necesar. 
Toate acestea constituie o primă ga
ranție a îndeplinirii și depășirii pla
nului, pe sortimente, la producția le
gumicolă în acest an.

Extinderea suprafețelor cultivate 
cu legume, introducerea unor tehno
logii noi sau reconsiderarea unor 
practici grădinărești menite să asi
gure creșterea recoltelor la hectar 
sînt și în interesul unităților agricole 
care au posibilitatea să realizeze, pe 
această cale, venituri mult mai mari.

La întreprinderea „1 Mai“ Ploiești

A 300-a instalație de foraj realizată 
în acest cincinal

în evidentele de 
producție ale între
prinderii „1 Mai" din 
Ploiești a fost înregis
trată zilele acestea cea 
de-a 300-a insțalatie 
de forai realizată in 
actualul cincinal. O- 
dată cu creșterea can
titativă a producției, 
familia instalațiilor de 
foraj și-a sporit ran

damentul mediu de 
peste trei ori în com
parație . cu produsele 
similare realizate pină 
în anul 1975. De ase
menea. au fost asimi
late și introduse in 
fabricația curenta ti
puri de instalații, sape 
cu role și alte agre
gate moderne, unele 
dintre ele capabile să

primăvară. 
Agriculturii 
executiv

După cum se știe, legumicultura este 
o ramură foarte rentabilă, cu condi
ția ca să se obțină randamente mari Ia 
hectar, iar recolta să fie livrată cit 
mai de timpuriu, atunci cind piața 
o solicită.

întrucit tocmai în aceste zile are 
loc constituirea consiliilor unice agro
industriale de "stat și cooperatiste, in 
adunările care au loc cu acest prilej 
este indicat să se stabilească măsuri 
practice menite să asigure extinde
rea suprafețelor cultivate cu legume : 
totodată, este necesar să se stabilească 
sarcinile de producție pe fiecare fer
mă și formație de muncă pentru a se 
trece imediat la lucru. Oricit de bune 
ar fi planurile întocmite, oricit de 
detaliat ar fi conținutul lor, elemen
tul care decide îndeplinirea prevede
rilor pe care le cuprind îl constituie 
acțiunile bine coordonate, munca asi
duă depusă zi de zi. Iar în legumi- 
cultură se cere să se acționeze incă 
de pe acum cu cea mai mare respon
sabilitate pentru indeplinirea fiecărei 
prevederi cuprinse în program. Chiar 
în aceste zile trebuie executate nu
meroase lucrări : producerea răsadu
rilor pentrb legumele timpurii, ame
najarea solariilor. fertilizarea terenu
rilor și chiar insămînțarea in „feres
trele iernii'*  a unor culturi cum este 
mazărea.

In programul de -măsuri privind 
desfășurarea campaniei agricole de 

elaborat de Ministerul 
și aprobat de Biroul 

al Consiliului Național al 
Agriculturii în ultima ședință, se pre
văd termene exacte și pentru lucră
rile din legumicultura. Un loc impor
tant în cadrul acestor măsuri și de 
cea mai mare actualitate este produ
cerea răsadurilor. S-a calculat că 
sînt necesare peste 3 miliarde fire 
de răsad. în vederea asigurării lor, 
a fost stabilit un calendar care pre
vede ritmul săptăminal de insămîn- 
țare și repicat, spațiile necesare — 
sere, solarii încălzite, răsadnițe cu în
călzire tehnică și biologică — avind ca 
principal obiectiv realizarea unei eșa
lonări a culturilor protejate și a ce
lor din cimp. Pînă la această dată 
a fost insămînțată suprafața prevă
zută in program pentru producerea 
de răsad. Cu toate că grădinarii cu
nosc foarte bine de ce este necesâr 
să fie asigurate răsaduri viguroase, 
că unele specii vor trebui plantate 
încă din luna martie în solarii, repi- 
carea intirzie. Astfel, în unele ju
dețe, cum sînt Bihor, Dolj și Timiș, 
a întîrziat repicarea răsadurilor de 
vinete, iar în județele Brăila, Galați, 
Mehedinți — a celor de ardei. De aici 
și necesitatea ca în fiecare unitate a- 
gricolă să se acționeze cu hotărîre pen
tru asigurarea răsadurilor in număr 
corespunzător și de cea mal bună ca
litate. De asemenea, așa cum a atras 
atenția conducerea partidului, trebuie 
să se asigure și o rezervă de răsad 
care să poată fi folosită in cazul cind 
pe unele suprafețe culturile ar fi ca
lamitate ca urmare a condițiilor cli
matice nefavorabile. Nu trebuie ,ad-
(Continuare în pag. a V-a)

foreze, în orice stra
turi geologice, pînă la 
10 000 de metri adin- 
cime.

Datorită performan
telor înalte pe care le 
ating în timpul lucru
lui. instalațiile de fo
rai produse de între
prinderea „1 Mai" din 
Ploiești sînt solicitate 
în peste 30 de țări. 
(Agerpres).

Cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu este urmdritâ cu deosebit Interes de partlclpanțil la adunarea generpld a oamenilor muncii
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Moment de largă semnificație in afirmarea democrației socialiste.

a autoconducerii și autogestiunii muncitorești

a avut loc, ieri, adunarea generală a oamenilor muncii 
de la întreprinderea „23 August"

După rodnica vizită de lucru făcută, în cursul dimineții 
de marți, la întreprinderea „23 August" din București, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar geneiral al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste Româ
nia, președintele Consiliului Național al Oamenilor Mun
cii, a luat parte, în după-amiaza aceleiași zile, la adunarea 
generală a oamenilor muncii din această mare și reprezen
tativă unitate a industriei Capitalei.

împreună cu tovarășul Nicolae Ceaoșescu, la adunare 
au participat tovarășii Gheorghe Pană, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., pirim-secretar al Co
mitetului municipal București al P.C.R., primarul general al 
Capitalei, Ion Avram, ministrul industries construcțiilor de 
mașini, activiști de partid, reprezentanți ai conducerii unor 
ministere și instituții centrale.

Participarea tovarășului Nicolae 
Ceausescu la lucrările forului suprem 
de conducere muncitorească al aces
tei importante întreprinderi construc
toare de mașini se înscrie ca un eve
niment cu multiple și profunde sem
nificații- Ea reflectă, pe de o parte, 
preocuparea statornică pe care secre
tarul general al partidului o mani
festă pentru modul cum se înfăp
tuiesc hotăririle Congresului al XI- 
lea si Conferinței Naționale ale 
P.C.R.. pentru adoptarea celor mai 
eficiente măsuri de impulsionare a 
activității economice, de ridicare a 
acesteia pe o treaptă calitativ supe
rioară. pentru mobilizarea tuturor 
forțelor și dinamizarea tuturor ener
giilor națiunii în vederea înaintării 
mai rapide a României pe calea pro
gresului si civilizației socialiste. Pe 
de altă parte, ea ilustrează însem
nătatea deosebită pe care partidul 
nostru, secretarul său general o 
acordă adincirii democrației noas
tre socialiste, asigurării cadrului or
ganizatoric adecvat pentru partici
parea directă si efectivă a clasei 
muncitoare, a tuturor oamenilor 
muncii la conducerea activității eco- 
nomico-sociale. a întregii societăți. 
Noua intîlnire a secretarului general 
al partidului cu colectivul a- 
cestei puternice citadele mun
citorești evidențiază. in același 
timp, una din caracteristicile esen
țiale ale stilului său de lucru: con
tactul nemijlocit cu viata, cu realită
țile tării, dialogul permanent și 
fructuos cu cei ce muncesc in pro
bleme fundamentale ale dezvoltării 
patriei, ale devenirii noastre socia
liste.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fost întîmpinat la sosirea in noua 
și frumoasa sală a clubului între
prinderii — unde s-a desfășurat a- 
dunarea — cu multă însuflețire, cu 
îndelungi aplauze, urale si ovații. 
Animați de același simtămînt și gînd 
fierbinte, cei prezenti au scandat 
minute în șir cu înflăcărare 
„Ceaușescu — P.C.R.“. Ei au dat o 
vibrantă expresie încrederii pro
funde a națiunii noastre în gloriosul 
Partid Comunist Român, conducă
torul încercat al poporului pe calea 
luminoasă a socialismului și comu
nismului, sentimentelor de nețărmu
rită dragoste și prețuire fată de 
cel mai iubit fiu al partidului și sta
tului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Adresindu-se tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele comitetului 
sindicatului întreprinderii „23 Au
gust", Dumitru Pădure, a spus :

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Căldura și entuziasmul cu . care 
v-am întimpinat și astăzi, ca întot
deauna. mult iubite tovarășe secre
tar general, constituie expresia sin
ceră și vibrantă a sentimentelor ce 
ne animă pe noi. muncitorii între
prinderii „23 August", ca de altfel 
pe toti cetățenii patriei, de dragoste 
fierbinte și aleasă prețuire fată de 
cel mai iubit fiu al patriei, con
ducătorul încercat al partidului și 
statului nostru.

Necontenit în mijlocul și în fruntea 
oamenilor, sfătuindu-vă direct la fata 
locului, ne mobilizați prin excepțio
nalul dumneavoastră dinamism, prin 
gindirea și acțiunea dumneavoastră 
mereu cutezătoare, prin calda dum
neavoastră omenie comunistă, ne con
duceți hotărit și ferm pe drumul 
drept si liber al propășirii socialiste 
a patriei, al asigurării independentei 
și suveranității sale naționale, al 
păcii și progresului întregii umani
tăți.în continuare. în unanimitate, adu
narea a ales comisiile de lucru și a 
aprobat ordinea de zi. întrucît darea 
de searpă asupra activității întreprin
derii „23 August" și a consiliului oa-i 
mehilor muncii din această unitate pe 
anul 1978. precum și celelalte mate
riale incluse pe ordinea de zi au fost 
■studiate în prealabil de toti delegații, 
s-a trecut la dezbateri. Au luat 
cuvîntul tovarășii Gheorghe Bunic, 
lăcătuș la secția montaj locomotive, 
Erou al Muncii Socialiste. Valeri u 
Ungureanu. maistru, șeful secției 
uzinai locomotive, Gheorghe Mitan, 
maistru la turnătoria de fontă, Ma
rian Avram, trasator la secția com- 
presoare, vicepreședinte al consiliului 
oamenilor muncii. Elena Ciobanii, 
membră a comisiei de femei, Carol 
Dina, directorul întreprinderii. Mihai 
Demici, sudor la secția reparații ca
pitale, Ion Petre, îuginer-șef la fa
brica de utilaje complexe, Ștefan 
Bolea, maistru la turnătoria de otel. 
Gheorghe Pavel, frezor, secretarul 
comitetului U.T.C. al întreprinderii, 
Ion Avram, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini. Ștefan Nego- 
escu, șef de echipă la secția ansam- 
ble sudate. Ion Ranca. director tehnic 
al Institutului de cercetare și ingi
nerie tehnologică FAUR.

★
Adunarea generală a oamenilor 

muncii de la întreprinderea „23 Au
gust" din Capitală — se spune în da
rea de seamă — se desfășoară într-o 
etapă hotărîtoare pentru realizarea 
sarcinilor actualului cincinal, cind în
tregul nostru popor, strîns unit în 
jurul Partidului Comunist Român, al 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. acționează cu 
dăruire și fermitate pentru accelera-

Exprimind dorința unanimă a parti- 
cipantilor, tovarășul Dumitru Badea, 
secretarul comitetului de partid, pre
ședintele consiliului oamenilor mun
cii al întreprincterii „23 August", a 
adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu 
rugămintea de a lua cuvîntul la 
adunare.

Primit cu cele mai alese sentimente, 
cu nemărginită dragoste si stimă, a 
luat cuvintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar «eneral al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. președintele Consiliului National 
al Oamenilor Muncii. (Cuvîntarea va 
fi dată publicității). -

Cuvîntarea secretarului general al 
partidului a fost urmărită cu viu in
teres. cu deplină satisfacție si apro
bare de cei prezenti. fiind subliniată 
de puternice aplauze, urale și ovații.

La sfîrșitul cuvîntării. in sală dom
nește din nou o atmosferă de vibrant 
entuziasm. Participantii la adunare 
scandează intr-un singur glas 
„Ceaușescu — P.C.R.". „Stima noas
tră și mîndria : Ceaușescu-România". 
„Ceaușescu și poporul". „Ceaușescu- 
Pace". Sint momente care reafirmă 
voința clasei noastre muncitoare, a 
întregii noastre națiuni, de a urma 
cu devotament neclintit partidul, pe 
secretarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. pe drumul 
de luptă și de glorie al edificării so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintării României spre co
munism.

Făcîndu-se ecoul gindurilor și sen
timentelor pe care le împărtășesc 
toti cei prezenti la adunare, tovarășul 
Dumitru Badea a spus :

Mult stimate tovarășe secretar 
general,

îngăduiți-ne să vă adresăm, din 
adîncul inimii, în numele partici- 
panților la această adunare generală, 
al comuniștilor, al tuturor oameni
lor muncii din întreprinderea „23 
August", cele mai calde mulțumiri 
și să vă exprim întreaga recunoș
tință pentru indicațiile și orientă
rile deosebit de prețioase pe care 
ni le-ați dat cu acest prilej în vede
rea îmbunătățirii activității noas
tre. Vă asigurăm că vom acționa cu 
toată hotărirea. fermitatea și abne
gația pentru înlăturarea deficientelor 
din activitatea de pină acum, pentru 
înfăptuirea exemplară a sarcinilor pe 
care ni le-ați .încredințat în vederea 
sporirii contribuției noastre la dez
voltarea economică accelerată a pa
triei, la ridicarea nivelului de trai 
material și spiritual al întregului 
nostru popor. Vă urăm și cu acest 
prilej, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. multă sănătate și multă 
fericire. Să ne trăit! întru multi ani !

Cei prezenti aclamă din oou. în
delung, pentru partid și secretarul 
său general, pentru eroica noastră 
clasă muncitoare, pentru minunatul 
popor român, constructor al socialis
mului, pentru patria noastră liberă 
și înfloritoare. Se scandează neîn
trerupt „Ceaușescu — P.C.R.",
„Ceaușescu și poporul".

în aceste momente deosebite, par
ticipantii la adunare — și prin ei toți 
oamenii muncii din întreprinderea 
„23 August" — se angajează să trans
pună în fapte orientările și indica
țiile secretarului general al partidu
lui, să fie la înălțimea sarcinilor în
credințate, să valorifice cit mai bine 
experiența și capacitatea lor de crea
ție, în vederea realizării exemplare 
a prevederilor planului pe 1979, ale 
întregului cincinal, să contribuie cu 
întreaga energie la ridicarea patriei 
noastre socialiste pe trepte tot mai 
înalte de progres și civilizație.

★
Adunarea oamenilor muncii a a- 

probat planul economic pe 1979 și 
bugetul de venituri și cheltuieli ale 
întreprinderii, angajamentul in în
trecerea socialistă. Totodată, au fost 
aprobate contractul colectiv de mun
că. planul de venituri și cheltuieli 
pentru fondul destinat acțiunilor so
ciale și au fost desemnate secțiile 
fruntașe în întrecerea socialistă pe 
anul 1978.

Adunarea a aleș. de asemenea, co- 
’ mitetul sindical și comisia de cen

zori.
Participantii au exprimat hotări

rea tuturor oamenilor muncii din 
cadrul marii întreprinderi bucureș- 
tene de a-și intensifica eforturile in 
direcția îndeplinirii mobilizatoarelor 
sarcini ce le stau în față în acest 
an. de a întimpina cea de-a 35-a a- 
nive^sare a eliberării patriei si Con
gresul al XII-lea al partidului cu 
rezultate deosebite, pe măsura tradi
ției acestui puternic detașament 
muncitoresc, a însemnatului său po
tential creator, sporindu-și contribu
ția la înfăptuirea amplului program 
de dezvoltare a economiei naționa
le. de înflorire a patriei noastre so
cialiste. \

★
rea dezvoltării economico-sociale a 
patriei, pentru creșterea necontenită 
a bunăstării noastre materiale și spi
rituale.

Ca de fiecare dată în înaltele 
forumuri ale partidului si statului, se 
arată mai departe în documentul 
amintit, și în cadrul recentei plenare 
a Comitetului Central al partidului, 
ce a dezbătut probleme de o deose
bită importantă și complexitate pen

tru industrie și agricultură, pentru 
toate domeniile de activitate, s-a a- 
firmat cu vigoare contribuția inesti
mabilă a tovarășului Nicolae 
Ceausescu la conceperea și apli
carea unor măsuri hotărîtoare pen
tru dezvoltarea economico-socială tot 
mai susținută a tării noastre. Cuvîn
tarea rostită de secretarul gene
ral al partidului cu acest prilej 
stabilește cu clarviziune, pe baza 
unei aprofundate analize a rezultate
lor obținute, orientări și direcții ma
jore. constituind un amplu și mo
bilizator program de acțiune pentru 
înfăptuirea cu succes a sarcinilor pe 
acest an și pe întregul cincinal.

Asemeni multor altor unități din 
Capitală și din tară. întreprinderea 
„23 August", se arată în continuare, 
a beneficiat în permanentă de spri
jinul și îndrumarea nemijlocită a 
partidului, a secretarului său general. 
Aflat in nenumărate rinduri in mij
locul muncitorilor, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a dinamizat energiile și 
capacitatea oamenilor in valorifi
carea mai bună a resurselor mate
riale și umane de care dispune în
treprinderea. a insuflat încredere, 
stimulind astfel un climat de muncă 
angajantă. de participare efectivă 
a întregului colectiv de oameni ai 
muncii la înfăptuirea politicii parti
dului.

In cei 3 ani ai actualului cincinal 
— menționează darea de seamă — pro
ducția industrială a Întreprinderii a 
crescut cu aproape 29 la sută, pro
ductivitatea muncii cu 26 la sută, iar 
exportul cu 44 la sută. Pornind de 
la cerințele mereu sporite de dotare 
a economiei naționale cu produse 
specifice întreprinderii și de re
ducere pe această cale a importu
lui, consiliul oamenilor muncii a 
desfășurat o intensă activitate pen
tru folosirea deplină a capacităților 
de producție, a forței de muncă, a 
bazei tehnico-materiale, obtinin- 
du-se astfel o creștere a producției 
fizice Ia utilaje tehnologice cu 30 la 
sută, iar la motoare cu 26 la sută.

Concomitent cu preocupările pen
tru sporirea volumului producției, 
au fost întreprinse acțiuni deosebite 
pentru înnoirea și diversificarea pro
duselor, imperativ major al cincina
lului revoluției tehnico-știintifice. In 
cei 3 ani am asimilat in fabricație 
25 tipuri de mașini și utilaje, astfel 
incit o treime din producția între
prinderii realizată in anul 1978 a fost 
constituită din produse noi.

Acționînd pe baza indicațiilor 
secretarului general al partidului, 
au fost asimilate o serie de 
produse cu înalte performanțe teh
nice. au fost organizate secții 
și ateliere specializate pentru uti
lajele' tehnologice de mică seric și 
s-au introdus noi tehnologii de fa
bricație, au fost întreprinse largi ac
țiuni politice pentru mobilizarea in
ginerilor, tehnicienilor, a tuturor oa
menilor muncii în vederea identifi
cării și punerii în valoare a resurse
lor de reducere a consumurilor spe
cifice de materii prime și materiale.

Efectele acestor acțiuni și măsuri 
se regăsesc în diminuarea cheltu
ielilor totale la 1060 lei produc
ție marfă cu aproape 142 lei. 
respectiv cu 145 lei a celor ma
teriale. Eficiența fondurilor fixe a 
crescut an de an, realizîndu-se in 
1978 o producție industrială de 2 282 
lei și un beneficiu de 431 Iei la 1 000 
lei fonduri fixe.

Succesele obținute sint urmare a 
eforturilor depuse de întregul colec
tiv de muncitori, ingineri, tehnicieni, 
cărora consiliul oamenilor muncii li: 
adresează cu acest prilej calde mul
țumiri și urări de noi succese în vi
itor.

Deși au fost obținute o scrie de 
rezultate, concretizate in creșteri în
semnate ale volumului producției, 
trebuie arătat că întregul colectiv al 
întreprinderii nu s-a ridicat la nive
lul sarcinilor puse in fața sa de con
ducerea partidului și statului, înre- 
gistrînd rămîneri în urmă in reali
zarea unor indicatori cantitativi și 
calitativi ai planului.

Din cuvîntarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recenta plena
ră a C.C. al P.C.R., din analiza pro
fundă. exigentă și multilaterală e- 
fectuată cu acest prilej au reieșit o 
seamă de neajunsuri serioase ce a- 
parțin Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini și centralei, co
lectivului întreprinderii, neajun
suri ce se referă îndeosebi la nein- 
deplinirea planului la producția fizi

că și netă, la producția-marfă, ceea 
ce a avut unele consecințe nega
tive asupra activității industriale 
de ansamblu. Aceste rămîneri in 
urmă se datoresc, în cea mai mare 
parte, unor cauze interne, deficient 
țelor existente în organizarea și pla
nificarea activității in vederea pre
gătirii condițiilor de realizare a pro
ducției. Organizațiile de partid, de' 
masă și obștești, consiliul oamenilor 
muncii, conducerile secțiilor nu au 
reușit să creeze întotdeauna o puter
nică opinie de masă împotriva oricăror 
abateri de la disciplina muncitorească- 
Cunoscînd bine toate neajunsurile, 
se impune intensificarea muncii po
litico-educative in cadrul fiecărui co
lectiv. cuprinzind întreaga masă de 
oameni ai muncii, diversificarea for
melor și metodelor de activitate, ast
fel incit să se creeze pretutindeni un 
climat de muncă exigent si de inalță 
răspundere muncitorească. Trebuie, 
de asemenea, ca. în spiritul noii legi 
a retribuției, să se asigure o unitate 
deplină intre nivelul și calitatea 
muncii prestate de către fiecare lu
crător și cuantumul retribuției, ac- 
tionindu-se îndeosebi în direcția ex
tinderii acordului global si perfecțio
nării aplicării acestei forme stimu
lative de retribuire. Trebuie desfă
șurată. totodată, o susținută activi
tate politico-educativă prin forme 
Si mijloace specifice fiecărui loc de 
muncă, menite să determine crește
rea răspunderii tuturor colectivelor 
fată de nivelul calitativ si competitiv 
al produselor.. Dezbaterile care au 
avut loc în. cadrul adunărilor pe sec"

Din cuvîntul participant!lor la dezbateri
După ce a exprimat profunda recu

noștință pe care oamenii muncii de la 
întreprinderea „23 August" o poartă 
tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru 
energia, principialitatea și consec
vența revoluționară cu care slu
jește interesele clasei muncitoa
re. ale întregii națiuni, tovarășul 
GHEORGHE BURUC a înfățișat, 
pe larg rezultatele înregistrate în 
anul 1978 de secția locomotive- 
montaj, în cadrul căreia îsi des
fășoară activitatea. Analizînd, în spi
ritul lucrărilor Plenarei C.C. al P.C.R. 
din 1 februarie, al cuvîntării tovară
șului Nicolae Ceaușescu. activitatea 
generală, de la echipă și brigadă pină 
la conducerea întreprinderii, vorbito
rul a spus :

Secția locomotive-montaj, pe care 
o reprezint, n-a reușit să-si realizeze 
sarcinile de plan in întregime la toate 
tipurile de locomotive, ponderea ne- 
realizărilor revenind locomotivei de 
2 400 CP. în acest sens, ei a criticat 
lipsa de preocupare a cadrelor de 
răspundere pentru crearea condițiilor 
necesare fabricării locomotivei de 
2 400 CP.

Nu pot trece cu vederea — a spus 
el — nici carențele din activitatea 
noastră, a celor care contribuim direct 
la executarea produsului, carențe 
care conduc la nerealizarea parame
trilor funcționali, si nici lipsurile care 
se manifestă în activitatea serviciului 
de control.

Vorbitorul a informat adunarea că, 
în urma unei temeinice analize a nea
junsurilor din activitatea fabricii de 
locomotive, consiliul oamenilor mun
cii a luat o serie de măsuri concrete 
cu termene de responsabilități preci
se. care vor conduce la realizarea in 
bune condiții a planului pe 1979. îii 
același timp, el a solicitat sprijinul 
consiliului de conducere al între
prinderii, al centralei și al ministe
rului de resort pentru rezolvarea unor 
probleme care depășesc nivelul fa
bricii de locomotive.

In încheiere, .vorbitorul a spus : Noi 
toți, oamenii muncii din secția lo
comotive. din uzina „23 August", con- 
Slienti că de munca noastră, a fiecă
ruia. depinde realizarea programului 
de dezvoltare economică tot mai ra
pidă a țării și deci creșterea ni
velului de trai al întregului popor, 
ne angajăm să intimpinăm cu noi 
succese în muncă mărețele evenimen
te ale anului : Congresul al XII-lea 
al Partidului Comunist Român și cea 
de-a 35-a aniversare a eliberării 
patriei.

în cuvîntul său. tovarășul VALE
RIU UNGUREANU a spus : Pentru 
noi. vizitele de lucru ne care le-ați 
făcut dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe secretar general, la- între
prinderea „23 August" au constituit 

tii au reliefat necesitatea perfecțio
nării in continuare a întregii activi
tăți, a creării condițiilor pentru ma
nifestarea deplină a autoconducerii 
muncitorești, autogestiunii si autofi
nanțării, în sensul implicării directe a 
fiecărui colectiv, â fiecărui om al 
muncii intr-o activitate intensă de 
bună gospodărire a mijloacelor ma
teriale și financiare, de obținere a 
unei eficiente economice maxime 
printr-o utilizare cit mai judicioasă 
a resurselor.

Pornind de la indicațiile secreta
rului general al partidului, privind 
perfecționarea continuă a stilului și 
metodelor de muncă, comitetul de 
partid al întreprinderii s-a străduit 
să imprime consiliului oamenilor 
muncii un stil de muncă practic și 
concret. Astfel, au fost supuse dez
baterii consiliului o serie de pro
bleme importante, stabilindu-se în 
majoritatea cazurilor măsuri bune 
pentru perfectionarea activității în 
viitor. Aplicarea noilor măsuri pri
vind îmbunătățirea muncii organelor 
colective de conducere, creșterea nu
mărului membrilor consiliului prin 
cuprinderea mai multor muncitori 
care lucrează nemiilocit în producție 
au determinat afirmarea mai puternică 
a spiritului revoluționar, muncito
resc. a combativității fată de lipsuri 
și neajunsuri.

Darea de seamă relevă că în acti
vitatea consiliului se manifestă încă 
numeroase neajunsuri, care au in
fluențat și influențează negativ înde
plinirea integrală a sarcinilor. Eli
minarea lor depinde, în primul rînd, 

de fiecare dată tot atitea bucurii, dar 
si momente deosebite pentru a ne 
mobiliza toate forțele pentru înfăp
tuirea indicațiilor prețioase pe care 
ni le-ati dat în vederea realizării sar
cinilor sporite ce ne revin de la an 
Ia an. Doresc să informez adunarea 
generală că secția noastră a îndepli
nit. pe anul 1978, sarcinile la produc
ția industrială in proporție de 117 la 
sută.

în continuare, el a spus : In con
textul exigentelor întăririi autogestiu
nii economico-financiare. oamenii 
muncii din secția noastră. în calitate 
de proprietari si producători,’ au ac
ționat permanent pentru gospodărirea 
rațională a bunurilor materiale, pen
tru eliminarea risipei de metal și 
energie, reușind să realizeze o eco
nomie la cheltuielile de fabricație de 
aproape un milion lei.

Cu toate aceste rezultate, trebuie să 
spunem că o parte din deficiențele 
arătate în darea de seamă în legă
tură cu abaterile de la disciplina 
muncii .s-au manifestat și în activita
tea secției noastre. Astfel, am utilizat 
timpul de lucru numai în proporție 
de 96,33 la sută. Mai avem încă oa
meni ce absentează sau părăsesc ne
justificat locul de muncă, înregistrin- 
du-se, in anul 1978. o pierdere de 
timp echivalentă cu necesarul de 
prelucrare a 4 locomotive de 
1250 CP.

Acestea sint probleme care ne pre
ocupă. care au fost analizate în or
ganizațiile de partid și sindicale, in 
adunările generale ale oamenilor 
muncii, fiind hotăriți să desfășurăm 
o muncă politicb-educativă susținută 
în rindul tuturor formațiilor de lu
cru. pentru ca fiecare muncitor .să1 
înțeleagă rolul și menirea lui în re
alizarea sarcinilor zilnice de pro
ducție.

Colectivul secției noastre, sub în
drumarea organizației de partid, este 
ferm hotărit să pună în valoare toate 
resursele de care, dispunem pentru 
realizarea exemplară a sarcinilor ce-i 
revin, exprimîndu-și prin aceasta 
adeziunea totală la politica internă 
și externă a partidului și statului 
nostru, care corespunde pe deplin in
tereselor și aspirațiilor noastre, ridi
cării necontenite a nivelului de trai 
material și spiritual al celor ce 
muncesc.

Secția turnătorie fontă se prezintă 
la adunarea generală a oamenilor 
muncii din intreprindere cu bune re
zultate. raportind realizarea integra
lă a sarcinilor de plan, a tuturor in
dicatorilor de cantitate 'si calitate, a 
spus tovarășul GHEORGHE MITAN.

Preocupările secției au fost îndrep
tate statornic spre înlăturarea unor 
Strangulări în procesul de producție, 
prin autoutilare au fost luate o serie 

de oameni, de modul in care ei vor 
ști să pună in valoare rezervele in
terne de care dispune întreprinderea.

Consiliul oamenilor muncii trebuie 
să acționeze statornic pentru aplica
rea întocmai a mecanismului econo- 
mico-financiar. urmărind îndeosebi 
asigurarea tuturor condițiilor pentru 
îndeplinirea ritmică a sortimentelor 
fizice, a producției nete și a benefi
ciului. indicatori hotărâtori in creș
terea contribuției colectivului la spo
rirea venitului national.

In partea referitoare la aplicarea 
programului de ridicare a nivelului de 
trai, inițiat de secretarul general al 
partidului, pe baza rezultatelor obți
nute de poporul nostru, sub condu
cerea Partidului Comunist Român, 
darea de seamă menționează că, prin 
majorarea retribuției cu 17,6 Ia sută, 
personalul muncitor din întreprin
derea „23 August" a primit in plus, 
în anul 1978. peste 68 milioane lei, 
fiecare om al muncii beneficiind, in 
medie, de un spor de retribuție de 
peste 300 lei lunar.

In atțul 1978 au fost repartizate oa
menilor muncii din această unitate 
61 de apartamente din fondul de stat, 
precum și 398 apartamente proprieta
te personală. în prezent. întreprinde
rea dispune de 300 garsoniere și 130 
apartamente de serviciu. Au fost 
create și funcționează o cantină- 
restaurant, 4 microcantine și 8 bufete 
de incintă pe secții. La odihnă și 
tratament au fost trimiși in anul 1978 
peste 1 500 de oameni ai muncii.

în aceeași perioadă s-a trecut la 
aplicarea programului de reducere a 
duratei săptămînii de lucru in unele 
sectoare de producție, ca o nouă ex
presie a grijii partidului fată de om, 
fată de calitatea vieții.

Comitetul de partid, consiliul oa
menilor muncii, comitetul sindicatu
lui si al U.T.C. au elaborat un pro
gram complex de activități cultural- 
educative. care asigură condițiile ne
cesare pentru folosirea timpului liber 
de către oamenii muncii în mod util 
și eficient, pentru odihnă, recreare 
și culturalizare.

Enumerindu-se apoi sarcinile im
portante ale Întreprinderii pe anul 
1979. care prevăd creșteri însemnate 
la toti indicatorii de plan, in darea 
de seamă se subliniază că certitudi
nea realizării lor o constituie suc
cesele obținute in’luna ianuarie, cind 
colectivul a îndeplinit și depășit 
principalii indicatori de plan, ceea 
ce constituie un început bun si care 
întărește convingerea că, atunci cind 
toți oamenii muncii acționează cu 
răspundere, dificultățile pot fi de
pășite.

în darea de seamă este exprimată 
hotărirea întregului colectiv de a ac
ționa cu spirit muncitoresc, revolu
ționar pentru înlăturarea hotărită a 
lipsurilor ce s-au manifestat în anul 
trecut, de a situa în centrul acti
vității sale realizarea în cele mai 
bune condiții a prevederilor planu
lui pe 1979, acordîndu-se o deose
bită atenție producției fizice, reali
zării programului de investiții, asi
gurării nivelului tehnic și calitativ 
al întregii producții, promovării au
toconducerii și autogestiunii in toa
te sectoarele.

de măsuri organizatorice care au 
permis crearea unui flux tehnologic 
rațional. Ca urmare a introducerii 
noilor indicatori economici din luna 
februarie 1978 și pină in prezent, lună 
de lună, secția noastră a beneficiat de 
săptămina redusă de lucru.

Sintem constienti că in anul care a 
trecut am avut unele neajunsuri, că 
putem găsi rezerve suficiente ca să 
ne perfecționăm activitatea. Un lucru 
deosebit de important ce stă în fata 
noastră este acela de a economisi la 
maximum materialele cu care lucrăm, 
de a reduce pierderile, de a ridica ne
contenit calitatea pieselqr turnate.

Ne angajăm că in anul 1979 vom 
face o cotitură in ce privește îmbu
nătățirea calității pieselor turnate. în 
economisirea metalului sub toate for
mele. in reducerea unor consumuri 
la rășini furanice. materiale refrac
tare. energie etc.

Știm că tot ceea ce clădim în țara 
noastră sub inteleapta dumneavoastră 
conducere, tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
este în binele nostru, al urmașilor 
noștri — a spus în încheiere vorbito
rul. Tocmai de aceea întreaga suflare 
muncitorească din această veche vatră 
revoluționară susține din adîncul 
inimii politica internă si externă a 
partidului nostru, politică al cărei 
promotor strălucit sinteti.

Vă asigurăm, tovarășe secretar ge
neral, că nu vom precupeți nici un 
efort pentru realizarea tuturor in
dicatorilor de plan pe 1979, pentru 
depășirea angajamentului pe care ni 
l-am luat de a da o producție su
plimentară în valoare de 1 milion lei.

Vă rog să-mi îngăduiți să-mi ex
prim marea bucurie de a avea astăzi 
în mijlocul nostru pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. omul care din 
fragedă tinerețe și-a dedicat în
treaga viață fericirii poporului nos
tru, pentru ca oamenii să aibă mai 
multă piine pe masă și mai multă 
bucurie in suflete, pentru ca oame
nii să l'ie oameni, a spus in cuvintul 
său MARIAN AVRAM, șef de e- 
cliipă la secția comprcsoare.

în continuare, vorbitorul a arătat 
că anul 1978 n-a fost la nivelul do
rințelor și așteptărilor colectivului, 
subliniind că vinovat de situa
ția de azi a Întreprinderii se face 
consiliul oamenilor muncii, al cărui 
stil de muncă s-a adaptat uneori 
greoi la nivelul pretins de situațiile 
create, unele din măsurile adoptate 
avînd menirea de a rezolva doar 
anumite momente, și nu esența lucru
rilor. Datorită acestui stil de muncă 
rutinier, care a neglijat perspectiva, 
multe din aspectele discutate ante
rior și care nu și-au găsit o re
zolvare corespunzătoare continuă să 
figureze și in 1979 pe agenda de 
lucru a consiliului. în acest cadru, 

el a menționat fluctuația forței de 
muncă, nivelul ei scăzut de califi
care. lipsa sistematică a unor materii 
prime și materiale, care au dus la 
Întreruperi ale proceselor tehnologi
ce, insuficienta pregătire a fabrica
ției.

Tehnologiile de vîrf de care șe 
amintea în darea de seamă — a conti
nuat vorbitorul — cel puțin la fabrica 
de «împresoare, nu sint chiar de vîrf, 
de vreme ce scoatem zilnic zedi de 
lăzi de span, ceea ce demonstrează 
că nu sintem grozav de vrednici, ci 
că avem mari adaosuri de prelucrare.

După ce a reliefat eforturile pen
tru modernizarea familiei cte corn- 
presoare. pentru îmbunătățirea per
formantelor mașinilor, vorbitorul a 
criticat modul în care se efectiigază 
transportul pe calea ferată, descăr
carea din vagoane și mai ales depo
zitarea compresoarelor în așteptarea 
punerii lor în funcțiune.

După o lună in care ne-am reali
zat și depășit sarcinile de plan la 
toți indicatorii, a spus vorbitorul, pri
vim cu încredere anul 1979, încre
dere care ne obligă să gindim și să 

.aplicăm in continuare măsuri menite 
să asigure condițiile propice pentru 
folosirea intensivă, rațională a insta
lațiilor și utilajelor, pentru îmbună
tățirea randamentului mașinilor, pen
tru creșterea calității întregii activi
tăți.

Cunoaștem bine importanța deose
bita care o prezintă pentru economia 
națională livrarea la timp a utilaje
lor tehnologice. De aceea propun ca 
adunarea noastră să lanseze către 
toate întreprinderile producătoare de 
utilaj metalurgic, chimic și refractar 
următoarea inițiativă : „Să realizăm 
și să depășim planul de utilaje teh
nologice pentru asigurarea punerii în 
funcțiune la timp și in devans a 
obiectivelor economice".

Orientările strategice fundamentale 
consacrate in Programul partidului 
nostru, în documentele Congreselor 
și Conferințelor Naționale ale P.C.R., 
reliefate cu o deosebită forță în 
cuvintările și expunerile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, eminent om po
litic, corespund in cel mai inalt grad 
cerințelor obiective ale înaintării ță
rii pe calea noii societăți și în același 
timp intereselor noastre naționale, 
intereselor generale ale socialismului, 
progresului și păcii în lume. Noi con
siderăm că un rol de mare răspun
dere revine țărilor socialiste în evo
luția istorică actuală, prin noul tip 
de relații internaționale pe care sint 
chemate să-l ofere omenirii, bazate 
pe colaborarea egală în drepturi și 
întrajutorare, în scopul făuririi unei 
lumi a dreptății sociale, a colaborării 
și păcii mondiale.

Sintem puternic atasati acestei po
litici și o sprijinim cu toate forțele, 
pentru că dă României demnitate si 
drept la admirație și respect, dă 
demnitate unui popor care a fost 
necăjit în Întreaga sa istorie, dar care 
a rămas mereu demn în suferința lui 
și care a fost stimat și respectat chiar 
de dușmanii săi, cu toată obida șl 
împilarea pe care i-au impus-o.

Astăzi în lume dacă zici România 
zici Ceaușescu și dacă zici Ceaușescu 
zici România. Și istoria care-și scrie 
paginile sub ochii noștri va avea 
grijă să sape pe răboj aceste două 
nume, unul lingă altul și nedespăr
țite.

îngăduiți-mi să închei, asigurin- 
du-vă pe dumneavoastră, mult iubite 
tovarășe secretar general, că vom face 
totul, sub conducerea organizației de 
partid, pentru a ne realiza indatori- 
rile, acționind întotdeauna in mijlo
cul oamenilor, orientîndu-i în direc
ția spre care ne cheamă datoria.

Vă doresc sănătate !
Stimate tovarășe secretar general
Ca deputat ce ne sinteti, care 

ne-ati cunoscut bine nevoile atunci 
cind le-am avut si ne-ati ajutat să le 
înfringem și care, luminîndu-ne casele, 
'ne-ati luminat viețile, dati-ne voie să 
vă mulțumim cu recunoștință pentru 
atitea fapte de bine, Niciodată aștep
tările noastre de oameni și de gos
podari cetățeni n-au fost mai bine 
împlinite ca acum, niciodată viata nu 
ne-a oferit mai mult decit acum. 
Deși fiecare cetățean al acestei 
cinstite țări, de la tinărul care votea
ză pentru prima oară pină la moșnea
gul încărcat de ani și de înțelepciune, 
ar fi mindru să introducă în urnă 
buletinul cu numele dv„ și cind zic 
asta mă gindesc și la tovarășii de 
la I.M.G.B.. ceea ce dorim cel mai 
mult noi, cei din cel mai industrial 
cartier al celui mai industrial sector 
al Capitalei, este să ne fiți din nou 
întîiul in circumscripția noastră 
electorală. Noi vă rugăm acest lucru, 
dar numai dv. sinteti cel care ho
tărăște.

In cuvintul său. tovarășa ELENA 
C1OBANU a subliniat că cele peste 
3 800 de femei încadrate in acest 
puternic detașament muncitoresc 
sint prezente, alături de ceilalți 
oameni ai muncii, in toate fa
zele procesului de producție, adueîn- 
du-și contribuția la realizarea sarci
nilor de plan. In același timp, femeile 
participă la activitatea de conducere 
a unor ateliere de producție și pro
iectare : tratamentul termic, galva
nizare, proiectare-complexe. a unor 
servicii și birouri. Alegerea femeilor 
in funcții de conducere s-a realizat 
și în cadrul organizațiilor de partid, 
U.T.C. și sindicat. Trebuie insă ară
tat că. deși s-au făcut progrese re
marcabile in această privință, se 
menține totuși o lipsă de încredere 
in capacitatea femeilor de a rezolva 
cu competență problemele la nivelul 
întreprinderii sau secțiilor.

Referindu-se, în continuare, la pro- 
gramul-cadru de măsuri pentru asi
gurarea condițiilor sociale, vorbi
toarea a spus : Apreciem că prin 
construirea în acest an a unui bloc 
de familiști cu 44 apartamente, a 2 
blocuri de garsoniere pentru nefami- 
ljști, a unei creșe-grădinițe cu 250 de 
locuri, amplasată în Imediata apro
piere a întreprinderii, alături de spi-
(Continuare în pag. a III-a)
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a făcut ieri o vizită de lucru și a participat Iu adunarea generală 

0 oamenilor muncii de Iu întreprinderea „23 August" din Capitală

în mijlocul constructorilor de locomotive

Din cuvîntul participanților la dezbateri

(Urmare din pag. I)
sortimente mult solicitate, îndeosebi 
de industria petrochimică, precum și 
de partenerii externi. Programul ela
borat prevede atît o creștere însem
nată a fabricației de. oompresoare. cit 
și modernizarea produselor, în con
dițiile 'reducerii tot mai accentuate 
a cheltuielilor de producție, a consu
murilor de metal, precum și ale. rea
lizării unor produse cu indici teh- 
nico-functionali superiori, de înaltă 
complexitate.

Pornind de la indicațiile secretaru
lui general al partidului cu privire 
la realizarea acestui important pro
gram, gazdele au înfățișat citeva re
zultate legate de sporirea eficientei 
producției in acest sector. S-au pre
zentat, în această ordine de idei, di
verse' repere, piese și subansamble 
cu parametri îmbunătățiți și consu
muri reduse de metal. Totodată, au 
fost înfățișate și unele tehnologii 
noi. care asigură o creștere a produc
tivității de 4—8 ori.

Apreciind aceste preocupări, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a recoman
dat specialiștilor să acționeze și mai 
intens pentru creșterea autoutilării, 
pentru realizarea de mașini-unelte 
de mare randament, capabile să spo
rească substanțial productivitatea 
muncii, să ușureze efortul fizic al 
oamenilor. Secretarul general al 
partidului cere, de asemenea, să se 
studieze posibilitatea îmbunătățirii 
amplasamentelor unor utilaje, astfel 
incit un singur muncitor să poată 
deservi simultan mai multe mașini. 
Aceasta necesită un plus de efort or
ganizatoric și de inteligentă tehnică 
și nu de efort fizic suplimentar — a 
arătat secretarul general al partidu
lui.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a exa
minat. în continuare, activitatea în- 
tr-un alt sector de bază al întreprin
derii — producția de motoare. Și aici, 
urmînd indicațiile secretarului gene
ral al partidului, au fost întreprinse 
acțiuni deosebite pentru înnoirea și 
lărgirea gamei de motoare necesare 
echipării instalațiilor de foraj. loco
motivelor, mijloacelor de transport 
greu și navelor. In preze’nt. s-a trecut 
la dezvoltarea celor patru familii 

de motoare solicitate de nevoile eco
nomiei și de export, punîndu-se ac
centul pe creșterea fiabilității și cali
tății acestora. în acest scop, au fost 
luate măsuri care permit integrarea 
liniilor de fabricație la unele repere 
importante, modernizarea unor teh
nologii, în special în sectoarele cai- 
de, perfecționarea metodelor de tes
tare. creșterea dotării cu SDV-uri, 
realizarea prin forțe proprii a nu
meroase utilaje și dispozitive. Pro
gramul de măsuri, conjugat cu ca
pacitatea colectivului de a-1 pune 
în practică, va permite ca pînă la 
mijlocul anului să se obțină o creș
tere medie lunară a producției de 
motoare cu peste 40 de bucăți.

Pe parcursul vizitei, muncitorii și 
specialiștii uzinei și institutului de 
profil au prezentat diferite tipuri de 
motoare. îndeosebi de puteri mari, 
unele din acestea aflate pe bancurile 
de probă, motoare realizate cu o can
titate redusă de metal și care func
ționează la parametri superiori, cu 
consumuri diminuate de combustibili 
și energie.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
cerut să se accelereze programul de 
dezvoltare a familiilor de motoare cu 
puteri mari. îndeosebi a celor desti
nate echipării instalațiilor de foraj, 
grupurilor electrogene, pentru satis
facerea in condiții mai bune a nece
sităților economiei naționale și pen
tru piața externă. De asemenea, s-a 
făcut observația că trebuie sporită 
fabricația pieselor de schimb pentru 
mai buna deservire a beneficiarilor, 
in special a celor externi.

Ultimul sector vizitat din cadrul 
marii uzine a fost fabrica de locomo
tive. Această unitate este bine cunos
cută în tară, ea avînd un aport în
semnat în programul de dotare a 
transporturilor feroviare cu mijloace 
de tracțiune moderne, cu bune per
formanțe. De altfel, calitatea locomo
tivelor diesel hidraulice de diferite 
capacități produse aici este recunos
cută și pe piața externă : astăzi, mai 
mult de 80 la sută din producția fa
bricii este livrată in zeci de țări ale 
lumii. Preocuparea colectivului pen
tru creșterea și diversificarea produc
ției s-a materializat în lărgirea ga
mei locomotivelor, corespunzător ce

rințelor beneficiarilor români și ex
terni.

Și aici, secretarul general al parti
dului a insistat asupra problemelor 
de stringentă actualitate ale ridicării 
calității producției. îndeplinirii exem
plare a prevederilor planului,, spori
rii eficienței întregii activități, dimi
nuării consumurilor materiale si în
deosebi de metal. Tovarășul Nicolae 
Ceausescu a atras atentia că unele 
nerealizări impun un program de 
măsuri temeinic elaborate si care să 
asigure, concomitent cu îndeplinirea 
planului pe acest an, recuperarea tu
turor restanțelor din anul precedent, 
și, cu prioritate, onorarea obligațiilor 
contractuale fată de partenerii ex
terni. în același timp s-a recoman
dat să fie promovate tehnologii mo
derne de construcție care să contri
buie la îmbunătățirea aspectului si 
performantelor locomotivelor.

în cadrul discuției au fost eviden
țiate, totodată, unele măsuri vizînd 
reorganizarea fluxurilor de fabricație 
care să conducă la ridicarea calității, 
la sporirea producției, la reducerea 
duratei de fabricație a locomotivelor- 
S-a menționat, de pildă, că, prin în
făptuirea acestor măsuri. în cel de-al 
doilea semestru al anului se va 
ajunge la o reducere a ciclului de 
fabricație a unei locomotive cu circa 
100 de zile.

în încheierea vizitei, conducerea 
întreprinderii a mulțumit tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru recoman
dările făcute, pentru sprijinul per
manent acordat uzinei, a exprimat 
hotărîrea întregului colectiv de a în
făptui in mod exemplar orientările 
secretarului general' al partidului, 
sarcinile ce-i revin în acest an și pe 
întregul cincinal.

întilnirea secretarului general al 
partidului cu oamenii muncii de la 
„23 August11, dialogul concret și efi
cient, desfășurat la fata locului, in 
halele de producție, au constituit un 
prilej de evidențiere a problemelor 
cu care se confruntă această mare 
unitate constructoare de mașini și 
care au fost analizate cu înalt spirit 
de răspundere muncitorească. în ca
drul. adunării generale desfășurate in 
aceeași zi în prezența secretarului 
general al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

(Urmare din pag. a Il-a)
talul și creșa ce s-au construit ca 
urmare a sarcinii trasate de dum
neavoastră, stimate tovarășe secretar 
general, vor fi rezolvate probleme 
importante de ordin social ce au stat 
și în atentia comisiei de femei.

în încheiere, vorbitoarea a spus : 
în activitatea desfășurată pînă acum 
se regăsesc o serie de lipsuri legate 
în principal de utilizarea fondului de 
timp productiv, îmbunătățirea calită
ții produselor, folosirea judicioasă a 
metalului, energiei și combustibilului 
cu implicații in nerealizarea sarcini
lor de plan și depășirea cheltuielilor 
materiale de producție. De aceea 
este necesară mai multă preocupare 
din partea comisiei de femei pentru 
ridicarea nivelului de pregătire pro
fesională și a integrării mai rapide 
a tinerelor în producție, pentru spo
rirea contribuției tuturor femeilor 
la realizarea sarcinilor de plan.

După ce a exprimat bucuria pe 
care colectivul întreprinderii „23 
August11 o simte pentru prezența to
varășului Nicolae Ceaușescu. la a- 
dunare. adeziunea fermă a tuturor 
oamenilor muncii din această unita
te la politica internă și externă a 
partidului si statului, tovarășul 
CAROL DINA a spus :

în centrul activității consiliului 
oamenilor muncii, organizațiilor de 
partid, de masă și obștești s-au si
tuat sarcinile stabilite de Congresul 
al XI-lea și Conferința Națională ale 
partidului, orientările și indicațiile 
pe care dumneavoastră, tovarășe se
cretar general, le-ați dat cu ocazia 
numeroaselor vizite efectuate în în
treprinderea noastră. în ultimii ani, 
am asimilat noi produse, necesare 
economiei naționale și pentru export 
cu parametrii tehnico-functionali ri
dicați. competitive pe plan mondial. 
De asemenea, am înregistrat unele 
progrese în ce privește perfecționa
rea tehnologiilor de fabricație, or
ganizarea superioară a producției și 
a muncii, raționalizarea consumuri
lor de materii prime și materiale, 
ridicarea eficientei economice.

Analizînd în spiritul cerințelor 
impuse de autoconducerea si auto- 
gestiuinea muncitorească activitatea 
desfășurată in 1978. trebuie să ară
tăm că rezultatele obținute sint Sub 
nivelurile stabilite prin plan. Rămî- 
nerile in urmă înregistrate la unii 
indicatori de bază, cum sînt : pro
ducția netă și fizică, exportul, chel
tuielile la 1 000 lei producție marfă, 
ca și beneficiile, au fost dezbătute 
pe larg, cu răspundere muncitoreas
că, in cadrul adunărilor generale ale 
oamenilor muncii care au avut loc 
în cadrul atelierelor și secțiilor. S-a 
desprins cp claritate faptul că în 
bună parte neajunsurile sînt deter
minate de neglijarea, într-o anumită 
măsură, a activității de perspectivă, 
care a determinat apariția unor se
rioase decalaje între fazele de asi
milare și introducere în fabricație 
a noilor produse ; necorelarea acti
vității tuturor compartimentelor, 
pentru asigurarea unei temeinice 
pregătiri a fabricației ; insuficienta 
cooperare și conlucrare între secții, 
existența unor manifestări de ruti
nă și superficialitate în muncă la 
unele cadre.

Pentru anul 1979 avem stabilite 
programe concrete de acțiune, care 
asigură îndeplinirea indicatorilor 
cantitativi și calitativi ai planului, 
a angajamentelor asumate.

în continuare, vorbitorul a spus : 
Ne-ați indicat, tovarășe secretar ge
neral, și în timpul vizitei de astăzi 
să întreprindem o largă acțiune 
pentru mecanizarea lucrărilor cU vo
lum mare de muncă fizică și auto
matizarea unor procese <Je produc
ție. în această direcție, am început 
unele acțiuni, dar le vom amplifica 
prin concentrarea întregului potențial 
de cercetare-proiectare, precum si a 
inițiativei specialiștilor și muncitori
lor cu înaltă calificare din uzina 
noastră. Vom urmări cu consecvență 
realizarea tuturor indicatorilor de efi
ciență economică și îndeosebi a bu
getului de venituri și cheltuieli, pen
tru ca întreprinderea să-și onoreze 
întocmai obligațiile față <țe stat și 
să-și creeze resursele necesare pen
tru asigurarea dezvoltării sale vii
toare, a realizării programului de 
dotări social-culturale și de partici
pare efectivă a oamenilor muncii la 
beneficiile obținute.

în numele colectivului secției re- 
paratii-autodotărî, a spus tovarășul 
MIHAI DEMICI, doresc să vă ex
primăm satisfacția și mindria pen
tru faptul că vă aflati din nou in 
mijlocul nostru. Noi, muncitorii, dăm 
o inaltă apreciere activității dum
neavoastră neobosite, pusă in slujba 
progresului patriei, a cauzei socia
lismului, și vă considerăm, cu dra
goste și recunoștință, ca pe un ade
vărat părinte ce ne conduce, ne în
drumă. ne sfătuiește și se Îngrijește 
de problemele noastre, ale familii
lor noastre.

In anul care a trecut, colectivul 
secției reparații-autodolări a con
tribuit la dotarea unor sectoare 
foarte importante ale uzinei, reali- 
zind diferite mașini și agregate com
plexe. .

Cu toate acestea, a spus vorbito
rul. trebuie să recunoaștem că pe 
linia autoutilărilor se putea realiza 
mai mult dacă serviciile aprovizio
nare. colaborări și import asigurau 
baza materială la timp.

De aceea, se impune ca serviciile 
respective să ia urgent "măsurile co
respunzătoare pentru anul in curs.

Analizînd în spirit comunist, mun
citoresc realizările noastre, asa cum 
dumneavoastră ne-o cereți, mult 
stimate tovarășe secretar general, 
trebuie să spunem că ele nu 
sînt pe măsura cerințelor și a 
posibilităților. Îndeosebi din punct 
de vedere calitativ, iar o seric 
de mașini depășesc cu mult ciclul 
de stagnare în reparații. Relevind 
cauzele acestor neajunsuri, el a ară
tat. printre altele, faptul că secțiile 
beneficiare nu pun la dispoziție ma
șinile în cadrul reparațiilor premer
gătoare. precum și faptul că nivelul 
de pregătire profesională a lu
crătorilor din secția sa este încă 
scăzut.

Vorbitorul a făcut apoi unele pro
puneri menite să asigure un cadru 
mult mai propice pentru desfășu
rarea activității secției sale.

Doresc — a spus el în încheiere — 
ca, în numele întregului colectiv de 
muncă din secția noastră, să vă asi
gurăm. mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că vom acționa cu toată 
hotărirea și fermitatea pentru ca în 
apeșt an să obținem un loc fruntaș 
în întrecerea dintre secțiile auxiliare, 
contribuind astfel la realizarea pla
nului întreprinderii, a producției pla
nificate, atît de necesară economiei 
noastre naționale.

Mă fac purtătorul de cuvînt al 
constructorilor de utilaje tehnologice 
complexe, avind mandatul acestora 
de a vă raporta că în anul 1973, 
ca urmare a sfaturilor și în
demnurilor dumneavoastră, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. am reușit să 
muncim mai bine, să organizăm 
mai bine procesul de produc
ție, fapt ce a condus la depășirea 
sarcinii planificate la sortimentul de 
utilaje metalurgice, utilaje necesare 
marilor obiective ale economiei na
ționale cu termene de punere în 
funcțiune în anul 1978 — a spus in 
cuvîntul său tovarășul ION PETRE.

Analizînd în spirit critic și auto
critic rezultatele obținute în anul 
trecut, trebuie să arăt că acestea nu 
se ridică la nivelul posibilităților 
noastre și că s-au manifestat o serie 
de lipsuri, de greutăți cărora nu 
le-am găsit soluție la timpul potrivit. 
Astfel, nu ne putem declara satis
făcut! din moment ce nu am realizat 
în întregime sarcinile de plan la sor
timentele de utilaj refractar și. utilaj 
chimic.

După ce a enumerat unele defi
ciențe privind definitivarea la termen 
a proiectelor de execuție, contracta
rea comenzilor, folosirea suprafețe
lor de producție și a utilajelor, vor
bitorul a menționat că aspectele de 
indisciplină, absentele nemotivate au 
diminuat substanțial capacitatea de 
producție. El a propus întocmirea 
unui program-cadru, care să aibă în 
vedere folosirea tuturor formelor și 
mijloacelor de propagandă audiovi
zuală, pentru atragerea și stabilitatea 
forței de muncă, crearea condițiilor 
optime de lucru și de viată pentru 
noii încadrați.

Referindu-se apoi la sarcinile de 
plan pe acest an. care sint mult spo
rite, el a menționat că mai mult de 
jumătate din sporul de producție ur
mează să fie realizat pe seama creș
terii productivității muncii.

Printr-o mai bună organizare a 
muncii și a producției, prin întărirea 
ordinii și disciplinei de mutică și 
tehnologice, prin urmărirea perma
nentă pe faze si operații a procesu
lui de fabricație — a spus vorbito
rul — vom asigura realizarea ritmică 
si la cote maxime de calitate utila
jele tehnologice complexe în con
dițiile reducerii consumurilor spe
cifice de materii prime și materiale, 
de energie si combustibil.

în cuvîntul său. tovarășul ȘTEFAN 
BOȚEA a spus: Este pentru noi, 
oamenii muncii din această uzină, 
eu îndelungi tradiții revoluționa
re, un prilej de vibrantă mîn- 
drie patriotică, de adîncă bucurie, să 
salutăm prezenta dumneavoastră — 
cel mai iubit fiu al poporului
— la adunarea noastră genera
lă. elocventă expresie a profundu
lui democratism al societății socia
liste românești.

în continuare, vorbitorul s-a referit 
la rezultatele obținute de secția tur
nătorie otel în anul 1978. între care 
realizarea unor semifabricate cu 
înalti parametri tehnici, asimilarea 
în fabricație a unor repere si piese 
solicitate de economia națională.

Vorbitorul a relevat apoi, o serie 
de neajunsuri in unirea eforturilor 
cercetării cu producția. în aplicarea 
în practică a rezultatelor cercetării, 
precum ‘și unele lipsuri legate de 
punerea în funcțiune, la întreaga ca
pacitate. a secției turnătorie oțel.

Sîntem nemulțumiți de rezultatele 
din 1978 — a spus vorbitorul — de
oarece secția noastră nu și-a înde
plinit sarcina de plan la producția 
fizică, indicator de vitală . impor
tantă pentru economia națională, 
pentru creșterea nivelului de trai. 
Nepunerea în funcțiune la termenele 
prevăzute a noilor capacități ne-a 
produs și ne produce in continuare 
mari greutăți.

Pentru a recupera cît mai repede 
posibil rămînerile în urmă în toate 
domeniile — investiții, producție fi
zică. condiții de muncă și de viată
— pentru rezolvarea mai operativă a 
problemelor cu care se confruntă 
secțiile de producție, â spus vorbi
torul. propunem crearea în între
prinderea noastră — și 'eventual în 
altele cu grad similar de complexi
tate — a consiliilor oamenilor muncii 
pe fabrici. S-ar asigura, astfel, parti
ciparea mai largă a unui număr spo
rit de oameni ai muncii la1 exercita
rea autoconducerii muncitorești.

După ce a exprimat sentimentele 
de nemărginită dragoste și recu
noștință pe care le nutresc tinerii din 
întreprindere, alături de tinerii din 
întreaga țară, fată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, conducătorul e- 
minent al națiunii noastre, pildă vie 
de patriotism, abnegație și dăruire 
revoluționară, părintele mult stimat 
și iubit al tinerei generații, tovarășul 
GHEORGHE PAVEL, secretarul co
mitetului U.T.C., a spus : Vă ra
portăm, mult stimate tovarășe secre
tar general, că aici, la ..23 August11, 
în această citadelă cu vechi tradiții 
revoluționare, se formează prin 
muncă și pentru muncă, așa cum ne 
învățati dumneavoastră, un puternic 
detașament de tineri comuniști, care 
nu au alt tel mai înalt decît slujirea 
devotată plină de abnegație a cauzei 
partidului și poporului, a înfloririi 
națiunii noastre.

în continuare, vorbitorul a relevat 
eforturile depuse de tinerii din în
treprindere pentru realizarea sarci
nilor privind producția fizică si pro
ducția netă, economisirea materiilor 
prime și materialelor, creșterea pro
ductivității muncii și îmbunătățirea 
calității produselor. în acest scop au 
fost organizate zile și săptămini re
cord. acțiuni de muncă patriotică în 
sprijinul producției. S-a arătat, ast

fel. că numai în cursul anului trecut 
au fost efectuate peste 500 000 ore 
muncă patriotică pentru punerea in 
funcțiune a capacităților de la scu- 
lăria nouă, precum și la alte obiec
tive. în colaborare cu sindicatul, am 
organizat anul trecut acțiuni pentru 
calificarea a țîeste 3 000 tineri.

Toate acestea constituie expresii 
ale stării noastre de angajare. Dar 
trebuie să arăt că ne simțim si mai 
profund implicați în minusurile și 
deficientele ce mai, persistă in acti
vitatea întreprinderii, implicare pe 
care o raportăm la cota exactă a 
faptului că tineretul reprezintă a- 
proximativ o .treime, din personalul 
întreprinderii. Am putea spune ast
fel că fiecare a treia parte din pro
ducția fizică nerealizată la un sor
timent sau altul ni se datorează 
nouă, tinerilor, în mod direct. că 
fiecare a treia parte din sumele de
pășite la cheltuielile materiale si de 
producție ne vizează pe noi, tinerii, 
in mod nemijlocit.

Exprimînd apoi angajamentele ti
nerilor din întreprindere, în între
cerea socialistă pe anul în curs, 
vorbitorul a spus în încheiere: Vă 
asigurăm, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceâușescu, că tinerii 
din întreprinderea „23 August11 sint 
hotărîti să facă totul pentru a con
tribui la îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor de plan pe acest an. răs- 
punzînd astfel încrederii pe care 
partidul, dumneavoastră personal o 
manifestați fată de tînăra generație.

Luînd cuvîntul. tovarășul ION 
AVRAM a spus : Doresc să dau ex
presie marii bucurii de a avea in 
mijlocul nostru și de această dată, 
la această adunare generală a oame
nilor muncii, pe cel mai iubit fiu al 
poporului român, pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Aceasta reprezintă o nouă 
dovadă a permanentei legături din
tre conducere și masele de oameni 
ai muncii, a democrației noastre so
cialiste, a sprijinului direct pe care 
ramura noastră îl primește perma
nent din partea conducerii partidului 
nostru.

Prezența dumneavoastră, tovarășe 
secretar general, în mijlocul construc
torilor de mașini, orientările și indi
cațiile date în permanență cu ocazia 
multiplelor vizite de lucru în unită
țile noastre, întîlnirile cu specialiști, 
cu oamenii muncii din ramura noas
tră au constituit și constituie pentru 
noi un puternic imbold spre noi 
realizări în muncă.

în continuare, vorbitorul a reliefat 
succesele obținute de colectivul în
treprinderii în dotarea unor ramuri 
ale economiei naționale cu mașini și 
utilaje de mare complexitate, in di
versificarea producției, în creșterea 
structurii sortimentelor și produselor 
de complexitate și tehnicitate ridi
cate. Astfel, în primii trei ani ai 
cincinalului au fost asimilate în fa
bricație 25 tipuri de noi mașini și 
utilaje, o treime din valoarea pro
ducției anului 1978 reprezentînd-o 
produsele noi și modernizate.

Cu toate acestea, a spus vorbitorul, 
în anul 1978, planul, cumulat cu pro
gramul suplimentar, nu s-a realizat, 
înregistrîndu-se importante rămîneri 
în urmă. Aceste nerealizări au avut 
drept urmare neonorarea unui nu
măr însemnat de contracte cu re
percusiuni negative asupra multor 
beneficiari, afectînd unele obiective 
cu termene de punere în funcțiune 
în anul 1978. Ele se datoresc în mare 
măsură folosirii incomplete a tuturor 
capacităților de producție, lipsu
rilor în organizarea procesului de 
producție și a aprovizionării tehnico- 
materiale, a cooperărilor și mai ales 
a pregătirii tehnologice a fabricației.

Referindu-se la sarcinile ce revin 
unității în 1979, vorbitorul a relevat 
faptul că acestea impun punerea in 
funcțiune la termenele prevăzute a 
noilor capacități, în special la sec
toarele calde, asigurarea atingerii 
capacității turnătoriei de oțel de 
30 000 tone/an, organizarea superioară 
a producției și a muncii, întărirea or
dinii și disciplinei, respectarea cu 
strictețe a tehnologiilor de fabricație. 
De asemenea, este necesar să se re
cupereze punerea în funcțiune a ca
pacității la mașini-unelte grele, care 
afectează în special efortul de auto- 
utilare al întreprinderii, cu implicații 
negative pentru dezvoltarea propriilor 
capacități.

O altă sarcină importantă ce re
vine colectivului este ridicarea nive
lului tehnic și calitativ al produc
ției. mai ales că in fiecare an între
prinderea se confruntă cu un volum 
însemnat de asimilări de utilaje teh
nologice complexe pentru industria 
materialelor de construcții, pentru 
industriile chimică, metalurgică, pre
cum și o gamă largă de motoare cu 
ardere internă, oompresoare și loco
motive.

în domeniul tehnologiilor de fa
bricație. — a continuat vorbitorul — 
în mod deosebit se impune încadra
rea in normele de consum la metal 
la produsele de bază, știut fiind că 
neîncadrarea pentru 1978 la’locomo
tive. prese hidraulice, motoare a 
condus la realizarea unui indice de 
utilizare de numai 0.80. ’în acest 
sens, este necesar să se acționeze 
mai ferm pe linia progresului teh
nic pentru modernizarea tehnologii
lor mari consumatoare de energie, 
metal și manoperă, pentru generali
zarea utilizării recuperatoarelor de 
căldură.

Referindu-se la sarcinile în dome
niul exportului, vorbitorul a relevat 
că acestea cresc de 2,3 ori față de 
1978, ceea ce impune programarea cu 
prioritate în fabricație a sortimente
lor contractate cu beneficiarii ex
terni conform programului stabilit.

De asemenea, se impune o urmă
rire deosebită în realizarea obligații
lor contractuale privind asigurarea 
pieselor de schimb și a asistenței 
tehnice, care condiționează buna 
funcționare a utilajelor livrate, pre
cum și perspectivele pentru încheie
rea de noi tranzacții comerciale.

Abordînd problema creșterii efi
cientei edonomice, vorbitorul a ară
tat că în anul 1979 costurile de pro
ducție trebuie să se reducă cu 52 lei 
la 1 000 lei producție marfă, iar re
zultatele financiare să sporească cu 
aproape 50 la sută față de realiză

rile anului 1978. Această sporire ac
centuată este posibilă numai in con
dițiile realizării integrale a produc
ției fizice. încadrării în normele de 
consum planificate pentru materii 
prime, materiale și energie, precum 
și reducerii substanțiale a rebutu
rilor.

în încheiere, vorbitorul a expri
mat angajamentul constructorilor de 
mașini de a acționa cu și mai multă 
energie pentru realizarea în cele 
mai bune condiții a sarcinilor pe 
1979, pentru o nouă calitate a între
gii activități.

Este o mare cinste pentru mine, 
faptul că am posibilitatea să exprim, 
in numele colectivului de oameni ai 
muncii din secția ansamble sudate, 
gîndurile și sentimentele noastre de 
adincă și caldă prețuire fată le 
dumneavoastră, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu. fată de acti
vitatea neobosită pe care o desfășu
rau în fruntea partidului și a statu
lui nostru, spre binele și fericirea în
tregului popor — a spus în cuvîntul 
său tovarășul ȘTEFAN NEGOESCU. 
Ne bucurăm din toată inima că vă 
aflati din nou în mijlocul puternicu
lui colectiv al întreprinderii „23 Au
gust11. fapt ce reprezintă o expresie 
a preocupărilor dumneavoastră con
stante fată de problemele de muncă 
și de viață cu care ne confruntăm.

Secția noastră — a continuat vor
bitorul — care în urmă cu 7 ani de
ținea o pondere relativ mică în acti
vitatea uzinei, și-a sporit jie 5 ori ca
pacitatea de producție, realizînd 
astăzi produse de mare complexitate: 
linii de ciment, diferite utilaje side
rurgice pentru beneficiari interni și 
externi.

Vorbitorul a menționat, apoi, pre
ocupările privind gospodărirea mai 
bună, mai eficientă a mijloa
celor și bunurilor încredințate, re
ducerea continuă a cheltuielilor de 
producție ca o condiție esențială a 
sporirii valorii nou create, diminuarea 
consumurilor de metal, energie elec
trică și combustibil și extinderea de 
noi tehnologii.

Totodată, el a evidențiat o serie de 
neajunsuri în ce privește aprovizio
narea corespunzătoare cu materie 
primă și materiale, în asigurarea cu 
documentație pentru toată gama de 
repere care intră în profilul fabrica
ției secției.

Așa cum se arată în darea de seamă 
— a spus apoi vorbitorul — în acest 
an Va trebui să acordăm o atenție 
deosebită realizării integrale a pro
ducției fizice, în s.tructura sortimen
tală prevăzută în plan, deoarece nu
mai așa ne vom putea îndeplini ma
rile obligații față de cerințele econo
miei naționale. Informez adunarea 
generală că sîntem ferm hotărîți ca 
în acest an să realizăm integral sar
cinile sporite de plan și să recupe
răm. totodată. în cel mai scurt timp 
restantele.

Vorbind in numele colectivului de 
cercetători și proiectanți de la 
Institutul de cercetare și ingi
nerie tehnologică „Faur11, care 
elaborează documentația de bază si 
tehnologică pentru întreprinderea „23 
August11 din București, tovarășul 
ION RANCA a spus : în cursul anu
lui trecut, activitatea noastră a fost 
axată pe realizarea indicațiilor pe 
care ni le-ati dat, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu. cu prilejul 
vizitei de lucru făcute în întreprin
derea „23 August11 la începutul lunii 
mai' 1978, de a acționa cu hotărîre 
pentru înnoirea produselor pe baza 
concepției proprii, pentru ridicarea 
calității motoarelor destinate echipă
rii locomotivelor de 2 400 CP. pentru 
scurtarea ciclului cercetare-proiecta- 
re-executie. sistematizarea și organi
zarea fluxurilor tehnologice și ocu
parea suprafețelor de producție în 
proporție de 85—90 la sută.

Vă raportăm astăzi, mult stimate 
tovarășe secretar general, că din cele 
43 poziții ce se execută în uzină și 
pentru care institutul nostru elabo
rează documentație tehnică, un nu
măr de 22 produse au fost reproiec- 
tate sau li s-a întocmit documentație 
nouă. în același timp, a fost scurtat 
ciclul de proiectare, execuție, ajun- 
gîndu-se, astfel, la un timp de asi
milare de circa 1,5 ani față de 2—3 
ani cit era înainte.

Totodată, s-au elaborat fluxuri și 
linii tehnologice pentru fabricația de 
serie, în special a locomotivelor și 
motoarelor. Concomitent, s-a acționat 
pentru reducerea consumurilor de 
metal, combustibil și energie. Ca ur
mare. in 1979, numai prin această ac
țiune se vor obține economii de 486 
tone metal. S-au luat măsuri pentru 
asimilarea în atelierele de micropro- 
ducție a unor ansamble și reproiec- 
tarea altora, ceea ce a determinat 
realizarea, la nivelul anului 1978. a 
unor economii de circa 6 milioane 
lei valută.

Cu toate acestea, a arătat vorbi
torul, în anul 1978 am avut lipsuri, 
în acest sens, el a arătat că colec
tivul institutului nu și-a realizat obli
gațiile ce-i reveneau pe linia îndepli
nirii planului tehnic al întreprinde
rii. De asemenea, el a subliniat că 
dacă locomotivele fabricate de în
treprinderea „23 August11 sînt com
petitive cu realizările de vîrf din do
meniul materialului rulant, atît ca 
greutate, cît și ca forță de tracțiune, 
alte produse nu se situează la nive
lul celor realizate peste hotare, nici 
din punct de vedere al greutății și 
nici al fiabilității.

Vorbitorul a-arătat că în viitor co
lectivul institutului iși propune să 
asimileze noi tipuri de motoare, să 
diversifice producția de compresoare 
și să elaboreze o serie de studii pen
tru realizarea motocompresoarelor. 
In vederea realizării in condiții opti
me a sarcinilor ce ne revin pe linia, 
asimilării de noi produse, a spus el, 
propunem înființarea, în subordinea 
institutului, a unei secții de prototi
puri, în care să se poată experimenta 
soluțiile tehnice noi și unde să se 
realizeze în mare măsură pozițiile 
din planul tehnic.

în încheiere,- vorbitorul a spus : 
Vă mulțumim pentru toate, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
și vă dorim multă sănătate și putere 
de muncă în slujba scumpei noastre 
patrii.
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O TRĂSĂTURĂ definitorie 
PENTRU PROFILUL SPIRITUAL 
AL OMULUI NOU. în Programul 
Partidului Comunist Român este 
configurat limpede profilul. societă
ții socialiste multilateral dezvoltate. 
In concepția partidului, noua socie
tate presupune nu numai dezvolta
rea puternică a forțelor de produc
ție și schimbarea revoluționară a 
relațiilor de producție, dar și trans
formări profunde in conștiința oa
menilor. Partidul a combătut viziu
nile simpliste asupra societății noi, 
care puneau accentul doar pe trans
formările în baza societății. în sfera 
relațiilor sociale. Făurirea relațiilor 
noi reprezintă, desigur, o latură 
fundamentală a procesului de con
struire a socialismului. Dar societa
tea o formează oamenii, iar a făuri 
o nouă societate înseamnă, deopo
trivă. a crea o bază socială nouă, a- 
dică relații noi, dar și oameni noi, 
cu o înaltă conștiință. Cu atît mai 
mult aceasta sc impune pentru so
cietatea socialistă, care nu se naște 
spontan, ci ca rezultat al activității 
conștiente a oamenilor.

Nu există sarcină în revoluția și 
construcția socialistă — de la schim
barea structurilor politice pină la 
făurirea noilor raporturi de pro
prietate, de la crearea unei baze 
tehnico-materiale moderne pină la 
asigurarea unei conduceri științifi
ce a întregii vieți economico-socia- 
le — a cărei soluționare să nu de
pindă în mod hotărîtor de oa
meni. După cum sublinia secretarul 
general al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, „formarea 
omului nou reprezintă un factor de 
prim ordin în întreaga activitate de 
transformare revoluționară a socie
tății, de edificare a socialismului și 
comunismului".

O parte integrantă și o compo
nentă esențială a profilului omului 
nou o reprezintă înalta ținută mo
rală. corespunzător exigentelor eti
cii și echității socialiste. Des'igur, 
aceasta nu epuizează trăsăturile lui 
spirituale. Omul nou înseamnă in 
același timp conștiință revoluțio
nară. întemeiată pe insusirea con
cepției științifice despre lume — 
materialismul dialectic și istoric, 
gindire politică avansată, larg ori
zont științific și cultural, solidă pre
gătire profesională. Toate aceste 
trăsături sint insă pe deplin puse 
in valoare, pot sluji efectiv pro
gresului general, numai dacă sint 
întregite printr-o comportare mo
rală înaintată, guvernată de prin
cipiile și normele eticii noi.

Cultivarea unei morale noi, su- • 
perioare, a preocupat dintotdeauna 
partidul nostru. în mod firesc, oa
menii care se dedicau luptei pline 
de sacrificii pentru a desființa „o- 
rînduirea cea crudă și nedreaptă ce 
lumea o împarte in mizeri și bo- 
gați" trebuiau să fie „oameni ai 
dreptății", cum i-a denumit poporul 
pe militanții vechii noastre mișcări 
muncitorești, pe comuniști.

în condițiile în care socialismul 
a învins pe deplin și definitiv în 
țara noastră și înaintăm pe calea 
făuririi societății socialiste multila
teral dezvoltate, cerința însușirii 
moralei noi se pune însă nu numai 

pentru comuniști, ci pentru toți oa
menii muncii, pentru intreaga so
cietate. Important este totodată de 
subliniat că generalizarea principii
lor eticii și echității socialiste nu 
reprezintă, in etapa actuală, un 
simplu deziderat, o problemă con- 
juncturală. ci o necesitate obiecti
vă, o cerință legică a dezvoltării so
ciale.

UN ASPECT AL INTERACȚIU
NII DINTRE BAZĂ ȘI SUPRA
STRUCTURĂ. în aceasta își găsesc 
o vie expresie raportul dialectic, 
interacțiunea dintre baza și supra
structura societății. Așa cum se știe, 
baza economică a societății, adică 
totalitatea relațiilor sociale in etapa 
dată a .dezvoltării sociale, deter
mină suprastructura — ideile, teo
riile, concepțiile oamenilor, pre
cum și instituțiile prin care acestea 

O cerință obiectivă a progresului multilateral al societății noastre
- - - - ••Statornicirea principiilor și normelor eticii și echității socialiste în toate sferele vieții sociale

se obiectivează. Tocmai în virtu
tea acestei intercondiționări. des
ființarea relațiilor capitaliste. înte
meiate pe exploatarea și asuprirea 
majorității covîrșitoare a societății, 
pe cea mai flagrantă inechitate so
cială, generalizarea relațiilor noi, 
socialiste, au deschis calea afirmă
rii unei morale noi in viata so
cială, întemeiată pe echitate, res
pect și întrajutorare.

Dar la rîndul ei, morala nouă, ca 
element al conștiinței socialiste, e- 
xercită o puternică influență asupra 
bazei, asupra noilor relații sociale, 
în genere asupra dezvoltării econo- 
mico-sociale, stimulează această 
dezvoltare, acționind ca o autentică 
forță motrice a progresului genei^il. 
Astfel, creșterea forțelor de produc
ție se realizează nu numai prin 
mijloace materiale-tehnice și finan
ciare, ci și prin ridicarea nivelului 
de conștiință al celor ce muncesc, 
prin cultivarea trăsăturilor morale 
înaintate, în speță,* * a atitudinii noi 
fată de muncă, a responsabilității 
atît pentru propria muncă depusă, 
cit și pentru munca celor din jur. 
Experiența a nenumărate unități 
productive, calculele economice fo
losite tot mai larg de organizațiile 
de partid în munca lor politică a- 
rată în mod concret, precis, exact, 
cum printr-o atitudine înaintată în 
muncă, folosindu-se mai bine utila
jele, timpul de lucru, înlăturîndu-se 
abaterile de la disciplina muncii, 
manifestările de chiul, se pot obține 
sporuri de producție, echivalind cu 
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masive creșteri ale înzestrării teh
nico-materiale. Tot astfel, o mora
litate înaltă, cinstea desăvîrșită nu 
numai că pot să prevină lezări adu
se avutului obștesc, dar reprezintă 
factori stimulatori în direcția folo
sirii cu maximă grijă a bunurilor 
societății, a înrădăcinării unui spi
rit de economie, a combaterii risi
pei de materii prime și materiale, 
combustibil, energie electrică etc. 
Un om profund cinstit și corect este 
și un om destoinic in muncă, un 
gospodar grijuliu al bunurilor ob
ștești. Sînt importante aspecte care 
demonstrează că înrădăcinarea în 
viața întregii societăți a eticii noi 
reprezintă în etapa actuală un im
perativ stringent, o condiție a pro
gresului economic, a făuririi unui 
constructor destoinic al socialismu
lui și comunismului.

Etica socialistă înscrie la loc de 
frunte între principiile ei cola
borarea și întrajutorarea în muncă, 
solidaritatea. încrederea și respec
tul reciproc. Or. și prin cultivarea 
acestor trăsături se exercită influ
enta pozitivă a eticii noi asupra 
perfecționării relațiilor socialiste, 
care au drept caracteristică esen
țială tocma'i întrajutorarea tovără
șească. După cum arată experien
ța. adîncirea întrajutorării și a co
laborării, întărirea spiritului de 
responsabilitate socială favorizează 
creșterea forțelor de producție și 
îndeobște bunul mers al treburilor 
in orice sector de activitate, în timp 
ce mentalitățile vechi, individualis
te acționează ea autentice frine in 
calea progresului.

IMPERATIV STRINGENT PEN
TRU ÎNFĂPTUIREA REPARTI
ȚIEI SOCIALISTE. Generalizarea 
normelor eticii și echității socia
liste este impusă si de necesitatea 
înfăptuirii repartiției socialiste — 
latură esențială a noilor relații so
ciale. După cum so știe, repartiția 
se înfăptuiește in societatea noastră 
după cantitatea și calitatea muncii, 
după contribuția adusă de fiecare 
la progresul general. Trecerea de la 
repartiția după muncă la repartiția 
după nevoi va fi posibilă numai în 
condițiile comunismului, pe baza 
unui înalt hivel de dezvoltare a 
forțelor de producție, a asigurării 
unei asemenea abundente de bu
nuri, care să permită satisfacerea 
din plin a tuturor necesităților. Or. 

mentalitățile ego'iste. individualiste, 
acaparatoare, proprii moralei vechi, 
burgheze, se opun înfăptuirii repar
tiției după muncă și însăși trecerii 
în perspectivă la repartiția după 
necesități dat fiind faptul că însăși 
această repartiție presupune acope
rirea unor necesități legitime, rațio
nale, științific determinate, ale popu
lației, și nu satisfacerea unor pofte 
nesăbuite, a unor extravaganțe. 
Dimpotrivă, înrădăcinarea fermă a 
principiilor eticii și echității socia
liste. a unei morale noi creează 
condițiile necesare pentru înfăptui
rea consecventă a repartiției după 
muncă, pentru combaterea câștigu
rilor ilicite, a tendinței unora de a 
obține venituri mai mari decît li se 
cuvin, pentru înlăturarea dispropor
țiilor nejustificate în retribuirea 
membrilor societății.

DE LA RECUNOAȘTEREA UNOR 
PRINCIPII — LA APLICAREA LOR 
CONSECVENTA ÎN' PRACTICĂ. 
Deschiderea largă spre problemele 
moralei socialiste, ridicarea pe un 
plan superior a abordării acestor 
probleme, corespunzător cerințelor 
actualei etape, constituie o trăsătură 
definitorie a perioadei marcate de 
Congresele IX, X și XI, paralel cu 
inițierea unor măsuri ample, atot
cuprinzătoare, pentru încetățenirea 
principiilor eticii și echității socia
liste in toate sferele vieții sociale.

O însemnătate excepțională a 
avut in acest sens adoptarea de că
tre Congresul al XI-lea, din iniția
tiva tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
a Codului etic, care constituie o 
componentă a Programului P.C.R. 
Prin ansamblul prevederilor sale, 
menite să călăuzească munca și 
viața comuniștilor, a tuturor oa
menilor muncii. Codul etic consti
tuie o întruchipare a cerințelor 
umanismului consecvent și tot
odată o ilustrare grăitoare a supe
riorității societății noastre Socia
liste care, sub conducerea partidu
lui. împlinește înaltele năzuințe ale 
poporului de așezare a relațiilor so
ciale pe bazele umane ale colabo
rării și solidarității, ale dreptății și 
deplinei echități.

în spiritul acelorași exigențe a 
fost asigurată in anii din urmă per
fecționarea cadrului legislativ, fiind 
semnificative în acest sens preve
derile Codului muncii, care înscrie 

dreptul cetățenesc la muncă și obli
gația fiecăruia de a munci, dc a-și 
cîștiga existența intr-un mod demn 
și util societății, ale legii retribui
rii, ale legii privind controlul bu
nurilor dobîndite ilicit, îmbunătă
țirile aduse legislației penale etc.

Esențial este ca normele Codu
lui etic, ansamblul reglementărilor 
legale in acest domeniu să nu fie 
doar afirmate sau proclamate cu 
diferite ocazii, ei efectiv materia
lizate în activitatea cotidiană, in
cit fiecare cetățean să-și orienteze 
acțiunile, deprinderile, comporta
rea in deplină concordanță cu ele, 
să militeze pe toate căile pentru 
trainica lor încorporare în toate 
compartimentele vieții sociale.

Acoasta solicită o intensă și per
manentă activitate educativă din 
partea organizațiilor de partid, de 

masă și obștești, a tuturor factori
lor cu atribuții in acest domeniu, 
folosirea deplină și coordonată a 
vastelor mijloace de înriurire a 
conștiinței de care dispune societa
tea noastră.

Or. cu toate progresele conside
rabile realizate în acest domeniu 
sub influenta programului de mă
suri elaborat dc partid, mai pot fi 
întîlnite nu puține cazuri în care 
organe și organizații de partid, 
ocupindu-se de aspecte — impor
tante, desigur — ale făuririi bazei 
materiale a societății, nu acordă 
atenția cuvenită, ba uneori chiar 
subestimează problemele ridicării 
conștiinței, ale înrădăcinării eticii 
noi. Asemenea atitudini își au ră
dăcinile teoretice într-o neînțele
gere a interacțiunii dintre bază și 
suprastructură, a capacității con
științei înaintate de a influența 
dezvoltarea societății. Or, privită 
prin această prismă, munca de 
partid iși dezvăluie intreaga în
semnătate ca activitate menită să 
amplifice rolul conștiinței și prin 
aceasta să accelereze progresul eco- 
nomico-social.

Ne mai întîlnim uneori cu o anu
mită înțelegere superficială, gre
șită a trăsăturilor eticii noi, cu 
tendința de a stabili o ierarhie în
tre aceste trăsături, in sensul că nu 
toate ar fi la fel de importante, că 
unele dintre ele ar fi un fel de 
„podoabe", evident demne de apre
ciat atunci cînd există, dar care ar 

putea să și lipsească fără cine știe 
ce urmări. Asemenea mentalitate 
pierde din vedere faptul, cu .pri
sosință demonstrat de viață, că 
normele eticii noi — așa cum au 
fost definite de Codul etic — se 
aliă intr-o indisolubilă legătură : 
fiecare din ele eute condiționala de 
celelalte, pe care le condiționează 
la riadul său, și numai toate îm
preună il configurează pe acel 
om înaintat care este făuritorul și 
totodată scopul cel mai înalt al 
socialismului si comunismului.

ÎNALTELE VIRTUȚI EDUCA
TIVE ALE CRMTCII ȘI AUTO
CRITICII. Normele eticii noi 
triumfă prin ’ lupta neobosită 
cu mentalitățile și deprinde
rile înapoiate, reminiscențe ale 
vechii morale, prin folosirea per
manentă. constructivă, principială, a 
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criticii si autocriticii — ca instru
ment încercat de înlăturare a 
vechiului, de perfecționare a acti
vității. Prin exigentă și combativi
tăți'; revoluționară poate fi mobili
zată opinia publică împotriva celor 
care eludează cu seninătate princi
piile unei societăți bazate pe cinste, 
dreptate și egalitate, dau din 
coate, profită de spiritul de tole
ranță greșit înțeles, de naivitatea, 
slăbiciunea sau pasivitatea unora, 
spre a-și satisface dorințele de că
pătuială și huzur. Chiar atunci 
cînd abaterile de la principiile etice 
sint minore — și de obicei apar 
astfel la început — se impune ca 
ele să nu fie trecute cu vederea. 
Critica tovărășească, făcută la 
timp, reprezintă singura și cea mai 
eficientă cale de a preintimpina a- 
gravarea sau multiplicarea abateri
lor. după cum manifestările de în
găduință neprincipială sau cocolo- 
șire acționează ca un factor de în
curajare indirectă a unor stări de 
lucruri negative, cu efecte dăună
toare pentru Întregul colectiv.

în această perspectivă se poate 
aprecia că exigenta în ce privește 
respectarea normelor eticii socia
liste reprezintă o cerință deosebit 
de importantă pentru formarea și 
dezvoltarea fondului de cadre. Viața 
arată că, atunci cînd nu se ia ati
tudine chiar împotriva unor abateri 
mai mici de la aceste norme, se 
poate ajunge la abateri mai grave, 
la descompunerea morală și pierde
rea unor cadre. Desigur, cînd e vor

ba de o greșeală oarecare, aceasta 
trebuie apreciată și sancționată 
(cind e cazul) în. funcție de întrieaga 
activitate a celui in cauză, de tra
saturile sale caracteristice defini
torii. Cînd e vorba însă de un abuz 
sau de o înșelăciune, nici un fel de 
merite din trecut nu pot fi invocate 
drept scuze. Numai dezvăluirea 
pină la capăt a cauzelor ce au de
terminat abuzul și adoptarea de 
măsuri adecvate își dovedesc deo
potrivă eficiența practică și cea 
educativă.

EXEMPLUL COMUNIȘTILOR. In 
condițiile in care partidul comu
nist, forța politică conducătoare a 
societății socialiste românești, nu
mără aproape trei milioane de 
membri, cind masele cele mai largi 
iși unesc tot mai strins rindu- 
rile in jurul partidului, apare mai 
limpede ca oricind uriașa forță de 
influențare a exemplului personal 
al comuniștilor. Așa cum arăta to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU 
..comunistul trebuie să se distingă 
prin energia, pasiunea și devotamen
tul cu care luptă pentru înfăptuirea 
politicii partidului, să manifeste un 
înalt sintț de răspundere in inde- 
plinirea sarcinilor și o grijă de
osebită pentru apărarea și întări
rea proprietății obștești, să fie 
model de corectitudine, principia
litate și conduită morală in activi
tatea sa profesională și obștească. 
Lui trebuie să-i fie proprie atitudi
nea înaintată a moralei noastre față 
de familie, de educația copiilor, a 
tinerei generații, o comportare 
demnă in întreaga sa activitate 
socială".

Este de la sine înțeles că o ase
menea comportare trebuie să ca
racterizeze, înainte de toate, cadrele 
dc partid, pe cei investiți cu func
ții de conducere. Prestigiul și auto- 
ritatea acestora în rindurUe mase
lor- sint asigurate numai printr-o 
moralitate și o cinste exemplară, 
printr-o viață curată cum c cris
talul. Cu atît mai inadmisi
bile apar orice tendințe — chiar 
izolate — de aroganță și îngim- 
fare. atitudinile „boierești", dis
tanțarea fată de oameni. încercă
rile de a folosi o funcție de condu
ceri- ca sursă de privilegii, de 
„legitimare" a unor drepturi supli
mentare. Singurul privilegiu pe 
care și-l asumă cu îndreptățire co
muniștii constă in a prelua inda- 
toriri suplimentare, a pune umărul 
acolo unde e mai greu, a acționa 
cu mai multă abnegație și spirit 
de sacrificiu decît ceilalți pentru în
făptuirea sarcinilor trasate de 
partid.

Prin întreaga sa activitate con
sacrată afirmării depline in in
treaga noastră viată socială a prin
cipiilor si normelor eticii' socialiste. 
Partidul Comunist Român își do
vedește o dată mai mult înalta 
capacitate de a-și îndeplini rolul 
de avangardă a clasei muncitoare, 
a întregului popor în lupta pentru 
edificarea in România a celei mai 
înaintate si mai drepte societăți — 
societatea socialistă si comunistă.

Ada GREGORIAN 
Tudor O1ARU

ROMÂNIEI" A
Primii în producție,

cei dintîi în activitatea culturală
PEISAJUL PATRIEI SOCIALISTE ÎN LUCRĂRI

ALE ARTIȘTILOR PLASTICI
.    —-            I----------------------- -

Un colectiv cu o veche și recunos
cută tradiție muncitorească care 
primise sarcina de la secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, să se reprofileze 
pe producția de tractoare s-a simțit 
puternic mobilizat, mindru să poată 
răspunde unei asemenea încrederi. 
„Am utilizat în munca noastră nu
meroase forme și metode spre a 
consolida colectivul, spre a-i apro
pia sufletește pe oameni. în acest 
sens, activitatea cultural-artistică a 
fost de un real folos : serbări cîm- 
penești, seri cultural-distractive, 
spectacole diverse la care partici
păm în masă, de la director la mun
citor, cu soțiile și copiii, au contri
buit la întărirea coeziunii colectivu
lui". Sînt cuvintele inginerului Mihail 
Dur. directorul întreprinderii.

Poate și acest lucru a făcut ca 
1978 să devină anul apogeu al acti
vității de pină acum a prestigiosu
lui colectiv de la I.T.M.A. din Cra
iova. unitate care devine „Cetate de 
scaun" a celui mai puternic tractor 
românesc A 1 800—A. după ce, cu 
puțin timp în urmă, primul tip de 
tractor construit la Craiova — 
T.I.H.—445 — obținuse 2 medalii
do aur la tîrgurile internaționale de 
la Bmo și Zagreb. Firma întreprin
derii craiovene devine, astfel, mar
cantă in județ, in țară și chiar peste 
fruntariile ei.

„Am fost noi în stare să facem, 
într-un timp relativ scurt, cele mai 
puternice tractoare și nu putem 
scoate din anonimat activitatea cul
turală ? — spunea secretarul comi
tetului de partid al întreprinderii, 
tovarășul Virgil Predoaica. A urmat 
apoi o plenară a comitetului de 
partid ce a pus in dezbatere modul 
de desfășurare a invățămîntului 
politico-ideologic si redresarea ac
tivității cultural-artistice, care pină 
in 1978 era destul de anemică. Pri
mul punct din programul de măsuri 
aprobat de plenară arăta clar : orga
nizațiile de bază, comitetele sin
dicale vor organiza la nivelul fie
cărei secții cel puțin o formație ar
tistică". Măsura stabilită in forul 
comuniștilor a fost cunoscută in 
toată uzina, ea generind o stimula
toare întrecere între cele 8 sectoare 
de producție, desfășurată sub iniția
tiva „Primii în producție, cei dintîi 
în activitatea culturală". Efectul ? 
în numai cîteva luni s-au constituit 
la I.T.M.A. nu mai puțin de 10 for

mații artistice de cele mai diverse 
genuri (ansamblul de cintece și 
dansuri „Oltenașul", brigada artis
tică, un cor bărbătesc — unicul exis
tent în județ, formație de dansuri 
populare, teatru scurt, grup folk, 
formație vocal-instrumentală. cercul 
de creație tehnico-științifică, montaj 
literar, taraf și peste 10 soliști vocali) 
în care au fost angrenați peste 200 
de artiști amatori. Toat£ aceste 
formații s-au calificat pentru faza 
județeană a celei de-a doua ediții a

Festivalului „Cîntarea României". 
Succesul este cu atît mai meritoriu 
cu cit la prima ediție a „Cintării 
României" I.T.M.A. s-a prezentat cu 
numai 4 formații ce cuprindeau 48 
de membri.

Permanentizarea activității forma
țiilor (fiecare în parte are fisa sa. in 
care sint trecute spectacolele susți
nute), îmbogățirea și perfecționarea 
repertoriilor au dus, în urma unei 
munci perseverente, la rezultate
bune.

în fotografii: Corul și brigada artistică de la întreprinderea de tractoare 
și mașini agricole — Craiova

Clubul muncitoresc „1 Mai" al 
I.T.M.A. și-a adecvat și el progra
mul la acest ritm al activității artis
tice. Fiecărei secții i s-a programat 
cite o zi pe săptămină pentru repe
tiții. Periodic s-au prezentat spec
tacole, sub genericul ..Bucuria mun
cii", pentru lucrătorii fiecărui sector 
în parte. Am organizat spectacole 
intitulate „Acasă la navetiști" in 
localitățile cu cei mai mulți nave
tiști din întreprindere : Breasla, 
Apele Vii. Castranova. Celaru. Ghiz- 
dăvești ș.a. — ne spunea Ioana Po
pescu, directoarea clubului. într-a- 
devăr, legătura strinsă dintre preo
cupările actuale ale oamenilor și 
obiectivele activității artistice, 
implicarea formațiilor, prin tema
tica programelor, in problematica 
specifică a mediului, a categoriilor, 
așezarea cunoașterii condițiilor con
crete de muncă și viață la baza 
întregii activități constituie factorii 
eficienței educative.

Desigur, calificarea în etapa ju
dețeană a tuturor formațiilor din 
întreprindere — singura unitate dol- 
jeană cu o asemenea performanță 
— este un succes. Trebuie arătat 
că transformarea activității cultu
ral-artistice într-o acțiune de masă 
în această întreprindere s-a datorat 
sprijinului direct și permanent al 
comitetului de partid, al consiliu
lui oamenilor muncii, sindicatului 
și U.T.C.-ului, precum și al condu
cerii întreprinderii — de la director 
la șefii de servicii. Fără înțelegerea 
necesității acestei prepcupări genera
le nu s-ar fi realizat mare lucru, căci, 
după cum este cunoscut, munca de 
educație nu se poate desfășura doar 
de unul sau altul, ci prin concen
trarea preocupărilor tuturor, prin u- 
nirea eforturilor. Firește, un mare rol 
au pasiunea, competenta, clanul ani- 
matorilox- culturali ai uzinei.

Cert, este că I.T.M.A. Craiova a 
devenit astăzi cunoscută și apre
ciată nu numai ca o unitate eco
nomică model, ci si cu o activitate 
culturală model : „Fruntași in pro
ducție, Cruntași pe scenă" nu este 
numai un diziderat, ci și o reali
tate. Foarte mulți din cei pe care 
i-am văzut pe scenă își regăsesc 
numele și la panoul fruntașilor in 
producție.

Nicolae BABĂLĂU
corespondentul „Scinteii"

Locuri din Oaș
Arta plastică a valorifi

cat din plin spiritualitatea 
oșenească, fondul ei tul
burător. Prin culoare și 
linie a fost interpretată o 
realitate dură, ancestrală, 
vitală, un zbucium ce vine 
din adincurile istoriei 
noastre. Ciclul „Țara Oa
șului" al graficianului 
Paul Erdbs, portretele și 
compozițiile pictorului Ion 
Tânțaș, excelentele ima
gini fotografice ale lui 
loniță G. Andron au va
loarea unor restituiri ar
tistice deosebite, prețuite 
la mari expoziții națio
nale și străine. Dacă a*  
cești artiști aparțin Oașu
lui fie prin originea lor, 
fie prin atașamentul față 
de acest septentrion ro
mânesc, cu atit mai îm
bucurătoare sint creațiile 
altor pictori ce s-au in
spirat de aici. In 1961, 
pictorul Brăduț Covaliu 
realiza un admirabil „Ță
ran din Bicsad", contem
plativ, un portret menit 
să exprime frumusețea 
fizică și morală.

Modelele
Numele pictorului Ga

mentzy Zoltin a ajuns 
de mult cunoscut nu nu
mai in orașul Tirgu Mu
reș, ci și in afara jude
țului Mureș, Lucrarea lui 
de debut („Tăietorii de 
lemne") a însemnat un 
succes. Expusă in sala 
„Dalles" din Capitală, in 
urmă cu peste două de
cenii, pictura a fost dis
tinsă cu premiul II pe 
țară. Din acel an 1956, 
Gamentzy Zoltăn a parti
cipat la nu mai puțin de

Expoziția de metalo- 
plastie a lui Victor Pop 
îmbogățește cunoașterea 
Oașului, surprinzind une
le ipostaze mai inedite, 
specifice unei munci cind- 
va tradiționale — cea a 
tăietorilor de lemne („Tă
ietor de lemne I, II", 
„Țapinar"). Autorul par
curge un registru aproa
pe complet al obiceiurilor 
șl datinilor, prezentind 
fragmente din obiceiuri 
folclorice oșenești : nun
ta, mirii, dansurile, sim- 
bra oilor etc. Cele peste 
40 de imagini surprind a- 
ceastă mirifică zonă, in 
ce are ea mai specific, 
mai semnificativ, fie în 
bogatul fond tradițional, 
fie in adincile prefaceri 
ale socialismului. ,

Arta lui Victor Pop 
constă nu numai în sur
prinderea unor imagini 
caracteristice, dar și în 
realizarea lor (muncă in
tensă, migală, procedee și 
tehnici adecvate etc.), 
care îi fac cinste.

Grigore SCARLAT

pictorului
36 de expoziții personale 
și de grup, in' peste 21 de 
centre ale țării. Nume
roase instituții mureșene 
și harghitene (muzee, că
mine culturale, cluburi) au 
expus picturi (donate) de 
Gamentzy Zoltăn. tn 1978 
a expus și la Gybr (R.P.U.) 
și la Galeriile Naționale 
din Budapesta. Tematica 
sa predilectă — viața sa
tului și natura patriei 
noastre.

Postul cooperator (azi, 
pensionar) și-a însușit, 
cum se spune, „din mers".

Gamentzy Zoltăn Lacul Roșu

procedeele acuarelei. Lu
crările sale (pasteluri și 
acuarele) încearcă să sur
prindă ceva din frumuse
țea naturii, mereu alta, 
mereu necunoscută, me
reu revelatorie.

Intr-o convorbire pe 
care am avut-o cu acest

apreciat artist amator, el 
ne-a spus : „Am bătut, 
pas cu pas, aproape toate 
satele mureșene și har
ghitene : aici se află mo
delele mele".

Gheorghe GIURGSU 
corespondentul „Scinteii"

teatre
• Teatrul Național București 
(sala mică) : Însemnările unui 
necunoscut — 19,30, (sala Atelier): 
Fanteziile lui Fariatiev (premieri)
— 19.
• Filarmonica „George Enescu" 
(sala mică a Palatului) : Recital 
de sonate. DANIEL PODLOVSKI
— vioară, IVAN JTECOV — pian 
(R.P. Bulgaria) — 20.

• Opera Română : Lacul lebede
lor — 19.
q Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Menajeria de sticlă — 19,30, (sala 
Grădina Icoanei) : Furtuna —
19.30.
© Teatrul Mic : Nebuna din Chai
llot — 19,30.
© Teatrul de comedie : Ciripit de 
păsărele — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Studio): 
Carambol — 19.
O Teatrul Giulești (sala Giulești) : 
Omul care a văzut moartea —
19.30, (sala Majestic) : Serenadă 
tîrzie — 19,30.

i
© Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Salutări de 
la Vasile — 19,30, (sala Victoria): 
Omul care aduce rîsul — 19,30.
© Teatrul „Ion Vasilescu" : Scene 
din viața unui bădăran — 19,30.
o Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Așa se cîntă pe Ia noi 
— 19.30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Păpu
șa eu piciorul rupt; Pufușor și 
Mustăcioară — 10, Cine se teme 
de crocodil ? — 17.
o Teatrul „ Țăndări că" : Anotim
purile mînzului — 17.

• Circul București : Bravo circul! 
— 19,30.
® Studioul de teatru I.A.T.C. : 
Cine aiurează nu oftează — 19,30.

cinema

LATULUI — 17,15; 20,15, SCALA
— 15; 17,30; 20.
• Cuibul iluziilor : PALATUL
SPORTURILOR ȘI CULTURII — 
18.
• Șeriful din Tennessee : LUCEA
FĂRUL — 15; 17,30; 20, FESTIVAL
— 15; 17,45; 20,15.
© Nea Mărin miliardar : PATRIA
— 15; 17; 19; 21, BUCUREȘTI — 
14,30; 16.30: 18.30; 20,30, GLORIA
— 14.30; 16,30; 18,30; 20,30. FLA
MURA — 14,30; 16,30; 18,30; 20.30.
• Explozie in Marea Egee : VIC
TORIA — 15; 17.30; 20.
• Lanțul amintirilor : CAPITOL

— 14,30; 17,30; 20,15, FLACĂRA — 
14,30; 17,30; 20.30.
© Fablio magicianul — 15; 16,30. 
Umbrele strămoșilor uitați — 18; 
20 ; DOINA.
• Poliția este învinsă : FERO
VIAR — 15; 17; 19; 20,45, MELO
DIA — 15; 17: 19; 20,45, MODERN
— 15; 17; 19; 20,45.
© Drumuri în cumpănă : BU- 
ZEȘTI — 15; 17,30; 20, POPULAR
— 15: 17,30; 20.
© Detectiv particular : EXCEL
SIOR — 15; 17,30; 20, AURORA — 
15; 17,30; 20, TOMIS — 15; 17,30; 
20.
• Conspirația tăcerii : GRIVIȚA

— 15; 17,30; 20, BUCEGI — 15;
17.20; 20.
• VIad Țepeș : CINEMA STUDIO
— 10; 13; 16: 19, DACIA — 14.30: 
17,30; 20.15, FLOREASCA — 14,30; 
17.30; 20.15.
© Orașul — fantomă : DRUMjJL 
SĂRII — 15; 17,30: 20.
© Mizerabilii — 11.45, întîlnire cu 
spionul — 14; 16.15, Clovnii — 
18,30; 20.30 : CINEMATECA.
© Totul pentru fotbal : LIRA — 
15; 17,30; 20, MIORIȚA — 15; 17,45; 
20.
• Cînd alături e un bărbat : FE
RENTARI — 15; 17,30; 20.
.© Compania a 7-a sub clar de 

lună : GIULEȘTI — 15; 17.30; 20, 
VOLGA — 15; 17,30; 20.
© Avocata : PACEA — 15: 17,30; 
20.
© Aurul Iui Mackenna : COTRO- 
CENI — 15.30; 19.
6 Vreau să vă văd : VIITORUL — 
15; 17,30; 20.
• Front in spatele frontului î 
MUNCA — 15,30; 19.
© Acțiunea „Arsenal" : COSMOS 
— 15; 17,30; 20.
© E timpul să trăim, e timpul să 
iubim : ARTA — 15; 17.
© Din nou împreună : PROGRE
SUL — 15; 17,30; 20.
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Tovarășului colonel DENIS SASSOU-NGUESSO
Președintele Republicii Populare Congo

BRAZZAVILLE
Cu prilejul preluării de către dumneavoastră a inaltei funcții de președinte 

al Republicii Populare Congo, vă adresez calde felicitări și cele mai bune 
urări de succes.

îmi exprim încrederea că relațiile prietenești, de strînsă colaborare și 
solidaritate statornicite intre Partidul Comunist Român și Partidul Congolez 
al Muncii, între Republica Socialistă România și Republica Populară Congo 
se vor întări și dezvolta in viitor, spre binele popoarelor român și congolez. 
in interesul cauzei păcii, progresului și înțelegerii în lume, al instaurării 
unei noi ordini economice internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

! Primire
Tovarășul Cornel Burtică, vice- 

prim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, 
marți după-amiază. pe 
Emery Karenzo, ministrul geologiei 
și minelor, președintele părții burun- 
deze în Comisia mixtă guvernamen
tală româno-burundeză de oooperare 
economică și tehnică, aflat într-o vi
zită în tara noastră.

a primit, 
Gaspard

Miniștri
In cursul întrevederii au fost abor

date probleme privind dezvoltarea, 
in continuare, a relațiilor de colabo
rare și cooperare economică si teh
nică româno-burundeze. extinderea 
schimburilor comerciale dintre cele 
două țări.

A fost de fată Libere Ndabakwaje. 
ambasadorul Republicii Burundi la 
București.

(Agerpres)

Cronica zilei

Excelenței Sale Domnului MEHDI BAZARGAN
Prim-ministru al Guvernului Provizoriu al Iranului

Cu prilejul preluării de către dumneavoastră a funcției de prim-ministru 
al Iranului, vă adresez felicitări, împreună cu urări de succes în această 
înaltă misiune.

Republica Socialistă România recunoaște Guvernul provizoriu al Iranului 
și iși exprimă convingerea că relațiile prietenești de conlucrare româno- 
iraniene vor continua să se dezvolte tot mai mult, in interesul popoarelor 

.noastre, al cauzei păcii, înțelegerii și colaborării în întreaga lume.
MANEA MĂNESCU

Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

i

Excelenței Sale Domnului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al
adresez profunde
preluării noii funcții.
exprim deosebita mea considerație personală și adresez urări pentru 

întărirea relațiilor de prietenie și cooperare.

General de divizie PEDRO RICHTER PRADA
Prim-ministru al Republicii Peru

Vă 
ocazia

Vă

Guvernului Republicii Socialiste România 
mulțumiri pentru amabilele felicitări adresate cu

Sosirea unei delegații a Partidului Socialist
Progresist din Liban

Marți a sosit în Capitală o delegație 
a Partidului Socialist Progresist din 
Liban, condusă de Walid Joumblatt, 
președintele partidului, care, la invi
tația Comitetului Central al P.C.R., 
face o vizită de prietenie in țara 
noastră. Din delegație fac parte : 
Selim Kozah. secretar general. Daoud 
Hamed și Adel Sayour, membri ai 
Comitetului Executiv al P.S.P.L.

La aeroport, delegația P.S.P.L. a, 
fost salutată de tovarășii Virgil ' 
Cazacu și Iosif Uglar, membri ai 
Comitetului Politie Executiv, secre
tari ai C.C. al P.C.R., Constantin 
Vasiliu, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., de activiști de partid.

(Agerpres)
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PROGRAMUL 1
Teleșcoală
Gala antenelor — Maramureș
Șoimii patriei
Telex
închiderea programului
Telex
Teleșcoală

VEȘTI DIN ȚARA

Marți a părăsit Capitala delegația 
economică din Republica Arabă 
Yemen, condusă de Ahmed Raid Ba
rakat. ministru de stat la Ministerul 
Petrolului și Resurselor Minerale, 
care a făcut o vizită în tara noastră.

La plecare, oaspeții au fost salu
tați de Constantin Niță. ministru se
cretar de stat Ia Ministerul Comer
țului Exterior și Cooperării Econo
mice Internationale, Gheorghe Eulea, 
adjunct al ministrului minelor, pe
trolului și geologiei, de alte, persoane 
oficiale.

A fost prezent Saleh Aii Al- 
Ashwal, ambasadorul*  R. A. Yemen 
in România.

R. P. BULGARIA

Colinele rodniciei

(Agerpres)

DE LA C.E.C.

/

0 nouă fabrică. La Gala# a 
intrat in funcțiune o nouă fabrică de 
betoane, menită să satisfacă cerin
țele de beton pentru marile obiective 
aflate în construcție pe platforma 
combinatului siderurgic. Noua unita
te este dotată cu .silozuri pentru des
cărcarea pneumatică g cimentului și 
cu o instalație automata de dozare, 
cu un flux pentru descărcarea vagoa? 
nelor. instalații. care determină ca 
necesarul de forță de muncă să se 
reducă lg jumătate față de celelalte 
fabrici de betoane existente pe plat
forma Combinatului siderurgic Galați. 
(Dan Plăeșu).

Se dezvoltă rețeaua de 
ocrotire a sănătății publice, 
în județul Brașov se realizează ud 
amplu program de construire și a-

menajare a unor noi unități sanitare. 
Au fost date in folosință noi policli
nici, dispensare și centre stomatolo
gice pe lingă întreprinderile „Steagul 
roșu" și ,.Rulmentul" din Brașov, 
„Electroprecizia" din Săcele. în pre
zent se află în cpnstrucție noi spi
tale in orașele Codlea și Victoria. 
(Nicolae Mocanu).

Cenaclu litesw-ariistic.
Recent, și-a inceput activitatea ce
naclul literar-artistic „Gheorghe A- 
sachi" din Iași. în cadruj Festivalu
lui național „Cintarea României", ce
naclul, inițiat de revista „Convorbiri 
literare" in colaborare cu biblioteca 
județeană, iși propune să contribuie 
la promovarea creației literare și ar
tistice originale, să organizeze întâl
niri cu reprezentanți ai vieții noastre 
culturale și științifice, șezători lite-

LEGUMELE
(Urmare din pag. I)
mis sub nici un motiv să se repete 
situații de felul celor petrecute in 
primăvara anului trecut, cind,' din 
lipsă de răsad, uncie unități agricole 
nu au putut replanta terenurile pe 
care culturile fuseseră atinse de 
brumă. în asemenea situații au fost 
insămințate alte culturi, dar nu s-a 
putut realiza planul la producția de 
legume pe sortimente, cu consecințe
le cunoscute, de altfel, pentru apro
vizionarea pieței și pagube pentru 
cultivatori. Prin urmare, încă de pe 
acum se cere să se acționeze cu hotă- 
rîre pentru a se asigura răsaduri in 

■ număr suficient, de cea mai bună 
calitate, astfel incit la plantare sa 
se inregistreze un procent cit mai 
ridicat de prindere.

Pentru devansarea producției legu
micole se preconizează extinderea 
solariilor pe 3 700 hectare. Plantarea 
acestora urmează să se facă incepînd 
cu a doua jumătate a lunii martie. 
Cu toate că a rămas doar o lună pină 
la declanșarea plantărilor, totuși lu
crările de amenajare a solariilor noi. 
precum și cele de reparare a celor 
vechi sint întîrziate, mai ales în ju
dețele Bihor. Ialomița și Timiș. 
Tocmai de aceea sint necesare acțiuni 
bine organizate pentru intensificarea 
acestor lucrări în toate unitățile care 
urmează să cultive legume in solarii, 
precum și un efort susținut din 
partea industriei chimice pentru li
vrarea neintîrziată a foliei de polieti
lenă.

Peste citeva zile, îndeosebi în su
dul țării, va începe insămînțarea ma- 
zării și a legumelor-verdețuri. Pen
tru a se asigura o bună aprovizionare a 
populației cu cantități cil mai mari

de legume timpurii. încă din pri
mele zile ale primăverii — și 
nevoile organismului de vitami
ne sint mai accentuate in această 
perioadă — se cere ca graficele de 
însămințări să fie respectate cu stric
tețe. De aceea, trebuie pregătite se
mințele, fertilizat terenul, iar în mo
mentul cînd solul va permite, să se 
treacă fără întirziere la semănat.

Realizarea unei producții sporite de 
legume, intr-un sortiment variat, li
vrarea lor eșalonată, astfel incit -să 
fie satisfăcute cerințele de consum 
ale fiecărui oraș, ale fiecărui județ, 
impune ca, sub directa îndrumare a 
organelor și organizațiilor de partid, 
conducerile unităților agricole și or
ganele de specialitate să acționeze 
ferm pentru îndeplinirea programului 
de dezvoltare a legumicultorii in 
acest an. Se poate aprecia că este 
pentru prima dată cind se inițiază 
extinderea cultivării legumelor pe 
suprafețe așa de mari. Trebuie să 
existe insă și garanția că ele vor fi 
insămințate. că se vor aplica în
tocmai 
aceea, 
rească punct cu punct 
acționează pentru îndeplinirea pre
vederilor din program, ceea ce 
presupune măsurarea suprafețelor ce 
se însămințează, incepind cu cele 
destinate producerii răsadurilor, ve
rificarea modului cum se îngrijesc 
culturile, cum se livrează produsele. 
Realizarea integrală a planului la 
producția legumicolă este atît în in
teresul producătorilor, cit și al con
sumatorilor, iar pentru aceasta tre
buie să se muncească organizat, cu 
răspundere, incă din aceste zile de 
iarnă.

. că 
tehnologiile 

este necesar
stabilite. De 
să se urmă- 

cum se

i v

„ROMÂNIA-FILM" prezintă»
CASA DE

*

-sg

Scenariul: Mircea Veroiu, inspirat din 
opera lui Camil Petrescu. Imaginea : Călin 
Ghibu. Decoruri : arh. Ștefan Antonescu. 
Costume: Hortensia Georgescu. Aranja
mentul muzical: Tiberiu Borcoman. Regia : 
Mircea Veroiu. Cu : Ion Caramitru, Ovidiu

9 CENTRALA EXPE
RIMENTALĂ TERMO
NUCLEARA. La Viena s’a 
deschis zilele trecute o confe
rință reunind pe reprezentanții 
S.U.A., Uniunii Sovietice, Ja
poniei și Pieței comune, care 
discută planurile de creare a 
unei centrale termonucleare ex
perimentale (este vorba de o 
centrală prin care se obține 
energia pe baza fuziunii nu
cleare, în timp ce la centralele 
nucleare actuale energia este 
produsă pe calea fisiunii nu
cleare). Costul unei asemenea 
centrale este atît de ridicat, in
cit in prezent nici o singură 
tară nu și-l poate permite, fiind 
nevoie de o largă cooperare în 
acest sens ; participantii ar

rare, concerte, expoziții de artă plas
tică. precum și alte manifestări cul- 
tural-artistice. (Manole Coreaci).

Utilaje moderne. C«lectivul 
întreprinderii de utilaj chimic Bor- 
zești a asimilat fabricația unor noi 
și importante produse : moara cu 
știfturi folosită la micșorarea granu- 
lației pulberilor pentru realizarea 
maselor plastice, agregatul de uscare 
a aerului comprimat și buteliile pen
tru preluarea probelor de gaz din 
parcurile de rezervoare, Pină acum, 
aceste utilaje erau aduse din impart. 
(Gheorghe Baltă).

Filială de cercetări pen
tru problemele tineretului. 
La Reșița s-a constituit o filială 
a Centrului național de cercetări 
pentru problemele tineretului. Reu
nind sociologi, psihologi, ergonomi 
și alți specialiști care iși des
fășoară activitatea in marile unități 
economice ale județului, filiala iși 
propune să studieze și să prezinte 
soluții privind pregătirea și inte
grarea profesională a tineretului, a- 
sigurarea stabilității forței de mun
că tinere. (Paul Dobreșcu).

Echipamente navale 
românești, La întreprinderea me- 
cano-navală Constanta a început să 
producă noua turnătorii' de metale 
neferoase. Datorită creării acestei noi 
capacități de producție, in întreprin
dere se realizează în prezent 
echipamente si subansamble 
noi. (George Mihăescu).

200 de 
navale

Expoziție de artă plas
tică In ca^ru' manifestărilor pri
lejuite de cea de-a doua ediție a 
Festivalului national „Cintarea Româ
niei". la Casa municipală de cultură 
din Drobeta-Turnu Severin a avut 
loc vernisajul expoziției de pictură, 
sculptură și grafică a artiștilor pro
fesioniști și amatori din județul Me
hedinți. Expoziția reunește 50 de lu
crări inspirate din realitățile patriei 
noastre socialiste. (Virgiliu Tătaru).

Pentru elevi. La Tîrgu Jiu au 
început lucrările de extindere a clă
dirii liceului de matematică-fizică 
,,Tudor Vladimlrescu", una dintre 
cele mai vechi instituții de învătă- 
mînt din această zonă a țării. în ju
dețul Gorj vor fi construite în cursul 
acestui an 73 noi săli de clasă, ate
liere școlare cu 1125 locuri, trei săli 
de gimnastică, internate cu peste 
2100 paturi, dispensare pentru tine
retul școlar. (Dumitru Prună).

Între oglinzi paralele
FILME 5

4-

1
George Constantin, ElenaIuliu Moldovan,

Albu, Doiel Vișan, Rodica Tapalagă, Tory 
Etterle. ’ Corado Negreanu, 

Cornel Ciupercesca. Film
EiiKrle, Virgil David,
Adrian Pintea, C___
realizat în studiourile Centrului de pro

ducție cinematografică ,,București”

urma, de asemenea, să valori
fice cunoștințele tehnologice re
ciproce. în cazul în care stu
diile preliminare se vor dovedi 
concludente, construcția prime) 
centrale termonucleare ar putea 
începe cam peste trei ani. ea 
urmind să intre în funcțiune 
spre sfîrșitul deceniului viitor, 
în condițiile penurie! crescînde 
a surselor de energie clasică, 
proiectele unor centrale termo
nucleare capătă o importanță 
deosebită.

• PENTRU PASIO- 
NAȚII TELEVIZIUNII. sPrc 
a veni in ajutorul pasionatilor 
televiziunii, care nu vor să re
nunțe la programele de pe un 
canal în timp ce urmăresc pro
gramul de pe alt canal, o firmă 
japoneză a pus la dispoziție un

televizor de tip special, pe e- 
cranul căruia sint proiectate, 
concomitent, două imagini : in 
colțul din dreapta jos a ima
ginii de pe programul selectat 
este încadrată imaginea minia
turală a programului de pe un 
alt canal. La dorință, schimba
rea de pe un canal pe altul se 
poate face automat, atunci cind 
scenele de pe canalul secundar 
devin mai palpitante.

• SURORILE BRON
TE IN FILM. Cunoscutul ci
neast francez Andre Techine 
turnează în prezent un film 
consacrat vieții celor trei surori 
Bronte. După cum se știe, 
în cursul aceluiași an. 1847-, 
cele trei surori au publicat, fie
care în parte, cite o capodo
peră : „Jane Eyre“ (roman scris

17,25 Curs de limbă germană
17.45 Tragerea Pronoexpres 
17,55 Consultații medicale
18,10 Școala contemporană
18.30 Divertisment muzical cu formația 

Gelu Solomonescu și Norocel Dl- 
mitriu

18.45 Telecronica pentru pionieri
10,00 Muzica în imagini 

1001 de seri 
Telejurnal 
La ordinea zilei 
Consiliile unice 
preiau „din mers“ 
campanie 
Noi, femeile ! 
Case pe bandă 
logie creată în 
Telecinemateca. 
tort-'. „Doi pe un balansoar- — 
producție a studiourilor america
ne. Premieră TV. in distribuție : 
Robert Mitchum, Shirley Mac Lai
ne. Edmond Ryan, Elisabeth Fra
ser. Regia Robert Wise

22,20 Telejurnal
22.30 închiderea programului

19,20
19. so
20,00

so, ie
20,30

20,35

in economie, 
agroindustriale 
lucrările din

rulantă. O tehno- 
județul Brașov
Ciclul „Mari ac-

PROGRAMUL 2
19,30 Telejurnal
20.00
20.25
20,50
21.20
21.25
21,40 Mai aveți o întrebare ? Intre in

finitul mic și infinitul mare
22.10 închiderea programului

Desene animate
Studio T ’79 
Treptele afirmării 
Telex
Muzică ușoară

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

15, 16 și 17 februarie. în țară : Vre
me schimbătoare cu cer temporar 
noros. Vor cădea precipitații locale, 
mai ales sub formă de ninsoare în 
nordul țării și sub formă de burniță

Timpul consumat periodic 
pentru efectuarea unor plăți da
torate diferitelor întreprinderi 
sau instituții prestatoare de ser
vicii pare la prima vedere ne
însemnat.. însumind Jnsă orele 
consumate în aceste scopuri, re
zultă un timp deloc neglijabil. 
Soluția pentru a evita acest con
sum de timp, care poate fi fo
losit cu eficientă în alte scopuri, 
este oferită de C.E.C. prin Con
tul personal. El se deschide . la 
cererea oricărei persoane majo
re. la oricare sucursală sau fi
lială C.E.C., iar depunerile în 
cont se fac atit în numerar, cit 
și prin virament cu i consimță
mântul titularilor. Eliberarea de 
sume se face de către titularul 
contului sau de către alte per
soane (cel mult două) împuter
nicite de către titular Ia deschi
derea contului, atit la unitatea 
C.E.C. la care este deschis con
tul, cit și la o altă unitate 
C.E.C. stabilită de titular. La 
cerere, unitățile C.E.C. efectuea
ză plățile periodice pentru achi
tarea costului abonamentului de 
telefon, radio, televizor, a consu
mului de energie electrică și de 
gaze, a chiriei, impozitelor, taxe
lor și a diferitelor plăti ocazio
nale. Toate operațiile de înca
sări Și de plăți se efectuează de 
unitățile C.E.C. gratuit, iar titu
larii de conturi personale benefi
ciază de toate drepturile și de 
avantajele generale ale economi
sirii la C.E.C.. inclusiv de o do- 
bîndă anuală.

Pc colinele de la Plevna și Gri- 
vița, unde in urmă cu un veac se 
înălțau vestitele redute ce păreau 
inexpugnabile, mai dăinuie și azi 
șanțurile dc apărare, tranșeele a- 
dînci ce alcătuiau un adevărat labi
rint. Monumentele ridicate în aceste 
locuri evocă zilele de înălțător e- 
roism. cind dorobanții români au 
luat cu asalt „crincenele" redute, 
aducindu-și, alături de ostașii ar
matei ruse și patrioții bulgari, c 
importantă contribuție la cucerirea 
independenței de către poporul ve
cin și prieten de la sud de Dună
re. Nenumăratele grupuri de turiști 
eare poposesc aici pășesc cu vene
rație pe pămintul încărcat de isto
ric al Plevnei și Griviței. Lingă 
osemintele eroilor 
de flori aduse de 
pionierii din Ca
racal, Calafat, 
Giurgiu...

Mai sus 
linele pe 
bătălii se 
prinde cu 
vară, cînd ne-am aflat în tara prie
tenă, vaste plantații viticole și livezi 
de pomi roditori. Ne aflam pe teri
toriul Complexului științific produc
tiv Plevna, care cuprinde nu numai 
unități agricole și industriale, ci 
concentrează și o importantă forță 
științifică — institute și stațiuni de 
cercetări pe profilul respectiv. Axul 
central al acestui complex de tip 
nou este Institutul de viticultură 
și vinificație Plevna, instituție pres
tigioasă, creată încă la începutul 

cu

am zărit coronițe

ÎNSEMNĂRI DE CĂLĂTORIE
de co-
care s-au dat istoricele 
întindeau cit puteai cu- 
privirea, în sfîrșitul de

in celelalte regiuni. Vînt 
Temperatura în scădere u- 
începutul intervalului. Mi-

și ploaie 
moderat, 
șoară la 
nimelc vor fi cuprinse intre minus 
8 și plus 2 grade, iar maximele în
tre minus 4 și plus 6 grade. Ceată 
locală și condiții de polei. în Bucu
rești : Vreme schimbătoare. Cer tem
porar noros. favorabil ploii slabe. 
Vînt moderat. Temperatura in scă
dere ușoară. Condiții de polei.

acestui secol în colaborare 
oameni de știință francezi.

Am fost primiți la sediul institu
tului de Simion Marinov, director 
general adjunct și șef al comparti
mentului de prelucrare vinicolă.

— Caracteristica acestui complex 
științific productiv este o integrare 
pe verticală, reunind sectorul pro
ducției cu sectorul de industriali- 
zare-prelucrare și cu institutul 
de cercetări, ne explică cu ama
bilitate interlocutorul. Atunci cind 
integrarea este realizată in condi- 
țiuni optime, la aceste compo
nente se adaugă și desfacerea 
comercială către beheficiari interni 
și externi. în cazul nostru, comple
xul științific productiv cuprinde cinci 
întreprinderi pentru producerea de 
struguri și fructe, intinse pe teri
toriul a 29 sate din județul Plevna, 
întreprinderea vinalcool, ca sector 
de prelucrare, și Institutul de științe, 
care direcționează tehnologiile, ex
perimentează noi metode, creează 
noi soiuri și ameliorează pe cele 
existente. La miile de hectare pe 
rod pe care le exploatăm acum se

vor adăuga altele noi. astfel că in 
scurtă vreme vom ajunge la 65 000 
hectare cu vită de vie.

Institutul este modern echipat și 
dispune de o puternică bază mate
rială. Aici iși desfășoară activitatea 
180 de cercetători. Munca științifică 
este organizată in nouă sectoare 
principale care includ, între altele, 
cercetări agrotehnice, studii privind 
fiziologia plantei, cercetări in do
meniul vinificației, apărării contra 
bolilor și dăunătorilor, al mecani
zării lucrărilor etc. Pe lingă insti
tut funcționează moderne labora
toare de analiză și un centru de in
formare științifică. Direcțiile 
cercetare sint : crearea de 
timente. ameliorarea viței 
producerea materialului 

creșterea 
tei economice.

Numeroase suc
cese încununează 
activitatea de pes- 

... a
Plevna. Altele sint 
proiectele elaborate 
știință de aici, atît 
nizarea continuă a 
și pentru sporirea 
ducției.

— Am stabilit o bună colaborare 
cu unități de profil din țară și de 
peste hotare — precizează Atanas 
Anghelov Donuv, specialist 
ampelografie. Colaborăm și 
specialiștii din România în proble
ma punerii în valoare a terenurilor 
în pantă', combaterea, eroziunii și 
celelalte componente ale exploatării 
unor astfel de soiuri. Institutul nos
tru din Plevna colaborează in mod 
sistematic cu I.C.V. Valea Călugă
rească, cu care pină in anul 1980 am 
stabilit să aducem îmbunătățiri teh
nologice la mecanizarea lucrărilor, 
îndeosebi pentru struguri de masă ; 
colaborăm, de asemenea, pentru 
producerea materialului săditor, in 
care scop procedăm la schimburi de 
materiale documentare și de mate
rial biologic. Colaborarea noastră și 
in acest domeniu este stimulată de 
întîlnirile la nivel înalt care au loc 
sistematic intre conducătorii noștri, 
de înțelegerile pe plan general pen
tru dezvoltarea conlucrării multi
laterale intre țările noastre. Știm 
că tovarășului Nicolae Ceaușescu 
i-au plăcut plantațiile noastre viti
cole și că a indicat să se reali- 

de 
fti- 
nu

te șapte decenii

de 
noi sor- 
de vie, 
săditor, 
oficieri*

institutului din 
prefigurate de 
de oamenii de 
pentru moder- 

podgoriilor, cit 
eficientei pro-

în 
cu

zeze un mai larg schimb 
experiență intre oamenii de 
ință români și bulgari. Noi 
uităm că pămintul pe care cresc 
acum întinse plantații de viță de 
vie și livezi de pomi roditori este 
înnobilat cu singe românesc, ru
sesc, bulgăresc, singele libertății.

Florea CEAUSESCU

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Micii înotători băimăreni, pe urmele
sportivilor

Am ajuns la bazinul dc înot din 
Baia Mare înainte ca prima grupă 
să-și fi încheiat antrenamentul. îno
tătorii se aflau aici de la ora 7 di
mineața. Sub ochii profesorilor-antre- 
nori. pe Întreaga suprafață a bazinu
lui se mișcau cu repeziciune cite 
4—5 valuri de copii, in șiruri duble 
pe fiecare culoar, unii intr-un sens, 
alții in celălalt. Nu se auzea decit 
clipocitul 
trupurile 
de 10—11

La ora 9,30. 
din apă, cegii

apei prin care alunecau 
suple ale acestor inotători 
ani.
9,Ș0, micii sportivi au ieșit 

ind bazinul altei grupe, 
parcurseseră o distantă de 

antrenament
după ce ______ ___
6 km. La un singur ______
6 km. iar, în cursul unei șăptămîni, 
la cele nouă antrenamente, fiecare 
copil parcurge distanța de 50—55 km. 
Privindu-i cu cită ușurință si plăcere 
înoată, nu-ti vine să crezi că ei au 
invătat acest sport doar cu mai pu
țin de trei ani in urmă, adică din 
primăvara lui ’76, cînd jpazinul a fost 
dat în funcțiune.

Cei care au terminat antrenamen
tul trebuie să se grăbească. Afară îi 
așteaptă autobuzul care ii va duce 
la școală, unde, de la ora 10. au 
cursuri. La întoarcere, același auto
buz va transporta altă grupă de elevi 
la bazin. Și tot așa. de dimineața 
pină seara, locul acesta este numai 
al copiilor. Adulții au acces după ora 
19,30. Zilnic intră în bazin 500 de 
copii, majoritatea făcînd parte din 
școlile generale nr. 4, 6. 8. 14. 15 și 
19. ori aparținind grupelor de inot 
de Ia grădinițe. La fiecare o lună 
și jumătate învață inotul o serie de 
200 de copii de la grădinițe, adică 
între trei și șase ani. Doi antrenori 
ai clubului sportiv municipal se

mai mari din orașul lor
ocupă în mod special de aceste grupe 
de virstă, pentru că. după cum se 
știe, formarea unui înotător durează 
8—10 ani și cu cit începe mai de
vreme această pregătire, cu atît are 
șansa să atingă mai repede perfor
manța sportivă.

în mai puțin de trei ani, la ba
zinul olimpic din Baia Mare au în
vățat să înoate circa 10 000 de elevi, 
ceea ce pentru o urbe aflată departe 
de litoral și de posibilitățile mai les
nicioase ale acestui sport înseamnă 
foarte mult. Și, toate aceste rezul
tate sint, desigur, roadele unui efort 
conjugat al organelor locale de partid 
și de stat, al consiliului de educație 
fizică și sport și inspectoratului șco
lar, al școlilor și grădinițelor, al an
trenorilor, al clubului și părinților, 
care toți iși pun mari speranțe într-o 
afirmare băimăreană și în acest sport, 
așa cum s-au petrecut lucrurile in 
ramuri cu stagii mai vechi — gim
nastică feminină, handbal, volei, fot
bal, rugbi și altele.

Colectivul de antrenori. în frunte 
cu Gheorghe Demeca. a imprimat 
pregătirii înotătorilor seriozitate, vo
lum mare de lucru și precizie în asi
milarea procedeelor tehnice. în 1978. 
au fost parcurși de către 
înotător cite 2 100 km, revenind 1 100 
ore de antrenament individualizat 
pentru fiecare din cei 150 de copii 
din lotul de performantă (la nivelul 
pregătirilor de la ’ loturile naționale 
de seniori !). Iar cîteva rezultate ob
ținute de ei în 1978 sint o dovadă 
limpede că natatia din oralul nostru 
se află pe drumul cel bun. înotătorii 
băimăreni au cîștigat toate concur
surile de nivel republican pină

PRONOEXPRES
Administrația de Stal Loto-Pro

nosport organizează la 18 februarie 
a.c. prima tragere specială Pro- 
noexpres-Olimpie din acest an. Ca 
si la tragerile similare anterioare, 
participant au posibilitatea de a 
ciștiga autoturisme ..Dacia 1 300“ 
sau Skoda 105 L“. excursii la
Moscova cu prilejul Jocurilor Olim
pice din 1980. precum si în R. D. 
Germană — Danemarca. R. P. Bul
garia — Turcia sau R. D. 
importante sume de bani 
valogre de 50 000. 25 000. 
etc.

de Charlolti’. sub pseudonimul 
Cucrer Beli) ; „La răscruce de 
vinturi" (scris de Emily. sub 
pseudonimul Emily Beli) și 
..Agnes Grey“ (scris de Anne. 
sub pseudonimul Acton Bell). 
Celebritatea peste noapte a su
rorilor Bronte alias Bell a fost 
insă întunecată de o trage
die de familie : in răstimp de 
mai puțin de 12 luni au încetat 
din viață, in plină tinerele si 
putere de creație, Emily — in 
virstă de 30 de ani și Anne — 
in virstă de 29 ani. Singura 
Charlotte a atins o virstă ceva 
mai înaintată —• 38 de ani. Re
constituind destinul literar fa
bulos și. în același timp, tragic 
al celor trei surori, realizatorul

fiecare

Germană, 
fixe in 

10 000 lei

virsta de 10 ani, stabilind 
Patru 

intre 10 și 14 ani — Claudia
la
180 de recorduri de copii, 
fete _ . . .
Medveschi, Anca Pătrășcoiu. Teodor 
Hauptrich, Noemi Lung — au obți
nut categoria I senioare. De ase
menea. 12 copii au categoria a II-a 
seniori. La concursul republican de 
la Baia Mare formația locală a cîș
tigat 1100 puncte la categoriile pină 
la 10 ani, in timp ce toate celelalte 
echipe au intrunit 800 puncte. Un 
frumos succes au înregistrat micii 
băimăreni și la „Cupa speranțelor" 
care a avut loc la Cluj-Napoca : ei 
au doborit 48 de recorduri naționale 
de copii intre 9 și 11 ani, situindu-se 
pe’primul loc cu 800 de puncte (ur
mătoarea echipă avînd doar 400 de 
puncte). La categoriile între 7 și 10 
ani înotătorii din Baia Mare dețin 
în proporție de 80 la sută 
rile pe tară.

Ce obiective iși propun 
anul care a început acești 
antrenorii lor ? în 1979, zece băieți 
să intre în lotul national de copii, o 
fată in lotul reprezentativ de senioa
re, trei fete să îndeplinească norma 
de clasă internațională. în perspec
tivă, băimărenii au proiecte și mai 
ambițioase, de inserare a înotători
lor localnici in formațiile reprezen
tative ale natatiei noastre la marile 
competiții europene și mondiale. La 
baza proiectelor și ambițiilor sporti
ve maramureșene, stă aceeași muncă 
plină' de pasiune care a dat de-acum 
primele 
handbal.

„Daciada albă“ 
în Mehedinți

Circa 100 de sportivi din localită
țile județului Mehedinți au partici
pat la faza județeană a competițiilor 
de schi și săniuțe, desfășurată pe 
Semenic în cadrul „Daciadei", in 
organizarea Comitetului județean al 
U.T.C.. Consiliului județean al orga
nizației pionierilor și C.J.E.F.S.

în concursul de schi-fond. la cate
goria de virstă 14—19 ani, pe pri
mele locuri s-au clasat Camelia To
ții (Liceul industrial Baia de Aramă) 
și Pavel Răuț (Lie. ind. de marină 
Orșova), iar la categoria peste 19 
ani au terminat învingători Maria 
Cită, din Ponoarele. și Victor Po
pescu. din Balta. La săniuțe, victoria 
a revenit Paulianci Purcel_și lui 
Viorel Andrei — ambii din 
Turna Severin.

La întrecerile etapei de 
acestor competiții au fost 
peste 10 000 de tineri și tinere.

Drobeta-

mașă a 
prezenti

recordu-

pentru 
copii și

roade în gimnastică 
in. volei sau fotbal.

sau

Gheorghe SUSA 
corespondentul „Scînteii"

OLIMPIC
Ciștigurile se atribuie pe 20 de 

categorii în cadrul a cinci extra
geri organizate pe trei faze, extră- 
gîndu-se 34 numere. Autoturismele 
se atribuie variantelor achitate sută 
la sută, care conțin 
din primele 6 la una 
extrageri ale fazei a 
valoarea cîștigurilor
IiT-a se suportă din fondul special 
al sistemului Pronoexpres. Partici
parea se face pe bilete cu șei iile 
..L“ și „T“. acestea din urmă avînd 
drept de cistiguri la toate fazele.

cinci numere 
din cele două 
Il-a. • Comra
de la faza a

Tragerea specială de la 18 februa
rie a.c. vă oferă, între altele, șansa 
de a urmări anul viitor, la fața lo
cului. evoluțiile sportivilor români 
la Jocurile Olimpice de la Mos
cova si de a-i încuraja pentru ob
ținerea cit mai multor succese.

Biletele pentru tragerea specială 
Pronoexpres-Olimpic pot fi procu
rate pină simbătă 17 februarie. 
Agențiile Loto-Pronosport dispun 
si de bilete gata completate, pre
cum și de prospectul acestei tra
geri.

j:-.'

francez și-a propus, totodată, să 
infățișeze una din paginile cele 
mai strălucite ale romantismu
lui.

• LASER CU SEMI
CONDUCTOR!. Specialiștii 
americani au realizat un nou tip 
de laseri. pe bază de semicon- 
ductori. Pină acum, după cum 
se știe, fasciculul de lumină 
..coerentă" a instalațiilor, laser 
era realizat ca urmare a utili
zării fie a unui gaz, fie a ru
binelor. instalațiile construite 
pc acest principiu fiind deopo
trivă destul de greoaie și în 
plus costisitoare. Odată cu în-

traducerea semiconductorilor. 
instalațiile laser se miniaturi
zează. iar prețul scade foarte 
mult. Se consideră că prin in
troducerea noii tehnici de fa
bricație se va generaliza utili
zarea laserului in medicină. A- 
vantajele inciziilor cu ajutorul 
laserului sint multiple ■' in pri
mul rind, reducerea la limită a 
hemoragiilor.
se. închid 
nuindu-se, 
pindirii in 
canceroase
nor tumori maligne.

• CARE AU FOST 
DIMENSIUNILE METE
ORITULUI TUNGUS ? 
în lanțul numeroaselor ipoteze

deoarece vasele 
instantaneu, dimi- 

totodată. riscul răs- 
organism a celulelor 
în cazul operării u-

A

In cîteva rînduii
® Turneul internațional masculin 

de floretă de la Magdeburg a fost 
cîștigat de echipa României, care a 
obținut 6 victorii din 7 posibile. Pe 
locurile următoare s-au clasat selec
ționatele Cubei și R.D. Germane.

® După disputarea primelor șase 
tUrnee, in Circuitul international fe
minin de tenis, care se desfășoară în 
S.U.A.. conduce Martina Navratilo
va, cu 1 560 puncte, urmată de Dian
ne Fromholtz — 920 puncte. Tracy 
Austin — 780 puncte, Chris Evert — 
736 puncte. Greer Stevens — 636 
puncte, Virginia Ruzici — 596 puncte, 
Virginia Wade — 536 puncte. Rene 
Richards — 486 puncte. Marisa Kru
ger, Wendy Turnbull și Ann Kiyo- 
mura — cite 450 puncte etc. Primele 
opt clasate iși vor disputa turneul 
final al Circuitului de iarnă. ( pro
gramat la New York intre 21 și 25 
martie.

• Pe pirtia de la Krynica (Polo
nia) au luat sfîrșit întrecerile cam
pionatelor europene de sanie rezer
vate juniorilor,

în proba de junioare, victoria a 
revenit Bettinei Schmidt (R.D, Ger
mană), urmată de compatrioata sa 
Martina Guhnl și Elke Djan (R.F. 
Germania). Sportivele românce Ma
riana Carp și Gabriela Soare s-au 
clasat pe locurile 11 și respectiv 12.

La băieți, titlul de campion euro
pean a fost cucerit de Thomas Ru- 
ehrold (R.D. Germană), secundat de 
Serghei Danilin (U.R.S.S.).

menite să explice colosala ex
plozie produsă in anul 1908 in 
regiunea siberiana Podkamen- 
naia Tunguska lipsea o verigă, 
și anume nu se știa ce canti
tate de substanță cosmică a că
zut pe Pămiirt. Acest gol l-au 
umplut, in parte. cercetătorii 
Institutului de geochimie și fi
zică a mineralelor al Academiei 
de științe a R.S.S. Ucrainene, 
reintorși dintr-o expediție în 
Siberia. Ei au calculat dimen
siunile posibile ale corpului cos
mic și au ajuns la concluzia că 
acesta ar fi putut să aibă pină 
la 5 milioane tone și un diame
tru caro depășea 100 metri. Se 
crede că aceste rezultate vor fi 
confirmate prin analiza geochi- 
mică a probelor aduse de pe 
locul catastrofei.

• INECHITATEA VE
NITURILOR. în Anglia — 
scrie „Moming Star" — se a- 
dincește prăpastia dintre săraci 
șl bogați. în prezent, unui nu
măr de familii reprezentînd nu
mai 1 la sută din populația 
țării îi revine un sfert din ve
nitul national, in timp ce 50 la 
sută din populație posedă nu
mai 5,5 la sută din acest venit. 
Posesorii de acțiuni au devenit 
mai bogati în ultimii ani ca 
urmare a revirimentului surve
nit la bursă după căderea brus
că a cursurilor în 1974. în 1975, 
aproximativ 0,8 la sută din nu
mărul acționarilor posedau 70 
la sută din acțiunile emise de 
companiile engleze.
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DEZBATERILE DIN COMITETUL

PENTRU DEZARMARE DE LA GENEVA

0 condiție de bază a eficientei lucrărilor - 
reguli de procedură democratică 

Intervenția reprezentantului român
GENEVA 13 (Agerpres). — Noul 

Comitet pentru dezarmare de la Ge
neva și-a concentrat în aceste zile 
atenția — în ședințe oficiale si neofi
ciale — asupra stabilirii cadrului său 
de organizare si desfășurare a lucră
rilor. în conformitate cu prevederile 
documentului final al sesiunii spe
ciale a O.N.U. consacrate dezarmării, 
prima sa sarcină organizatorică con
stă în stabilirea regulilor de proce
dură.

După cum este cunoscut. România 
a avansat. încă în timpul ultimei se
siuni a Adunării Generale a O.N.U., 
un ansamblu de propuneri cu privire 
la organizarea lucrărilor comitetului 
care vizează creșterea eficientei și 
democratizarea lucrărilor organis
mului de negociere prin asigurarea 
participării, pe baze egale, a tuturor 
statelor la activitatea comitetului, 
conform principiilor independentei si 
suveranității naționale, concentrarea 
negocierilor pe măsuri concrete de 
dezarmare în baza unei agende pre
cise. elaborate in conformitate cu re
comandările O.N.U., propunerile sta
telor si a unui program de lucru. 
Alte state au prezentat, de asemenea, 
individual sau în coautorat. proiecte 
neoficiale de reguli de procedură ale 
comitetului. Conlucrînd activ cu de
legațiile țărilor nealiniate din comitet, 
cu delegațiile altor țări, delegația 
României si-a concentrat eforturile 
asupra elaborării unor reguli de pro
cedură democratice, de natură să asi
gure abordarea problemelor dezar
mării într-un mod nou. corespunzător 
spiritului si deciziilor sesiunii spe
ciale a O.N.U.

în urma consultărilor avute, țările 
nealiniate din comitet au definitivat 
un proiect neoficial al regulilor de

*
La Geneva s-au deschis lucrările 

celei de-a 35-a sesiuni a Comisiei 
pentru drepturile omului, organism 
al Consiliului Economic si Social al 
Națiunilor Unite.

Comisia urmează să efectueze o 
analiză de ansamblu a modului în 
care diferitele organisme ale O.N.U. 
concură la realizarea prevederilor 
documentelor fundamentale ale Na
țiunilor Unite care privesc drepturile

procedură, care reflectă spiritul se
siunii speciale, reia idei avansate de 
diverse state, inclusiv poziții funda
mentale promovate de tara noastră 
în acest domeniu. Acest proiect îm
preună cu documentele prezentate de 
alte state vor sta la baza activității 
de convenire a unui proiect comun, 
general acceptabil, căruia i se va de
dica comitetul în. perioada "care ur
mează.

în dezbaterile în legătură cu modul 
în care urmează să acționeze în con
tinuare Comitetul pentru dezarmare 
în .vederea adoptării regulilor de pro
cedură. a luat cuvîntul reprezentan
tul tării noastre, ambasadorul Con
stantin Ene. El a subliniat necesita
tea antrenării comitetului în nego
cieri active cu participarea tuturor 
statelor membre pentru elaborarea 
procedurilor sale, pomindu-se de la 
prevederile documentului final al se
siunii speciale si de la diversele pro
puneri avansate de state. Ambasado
rul român a subliniat că activitatea 
trebuie desfășurată în cadrul organi
zat al comitetului, consultările neofi
ciale dintre state, oricare ar fi im
portanta lor. neputînd să se substi
tuie comitetului. La dezbaterile din 
comitet trebuie create condiții pen
tru a lua parte toți membrii acestuia, 
ca state independente si suverane, 
pe bază de deplină egalitate, în afara 
structurilor de blocuri. Regulile de 
procedură vor trebui adoptate prin 
consens, ceea ce impune participarea 
tuturor statelor. în toate fazele, la 
elaborarea lor.

în ședința din 13 februarie. Comi
tetul pentru dezarmare a creat un 
grup de lucru, deschis participării 
tuturor membrilor comitetului, așa 
cum a cerut delegația română.

★
omului. Pe ordinea de zi. care cu
prinde 29 de puncte, figurează, de 
asemenea, rolul tineretului în promo
varea si protecția drepturilor omului, 
subiect adus de România în atenția 
O.N.U.. măsurile destinate a ameliora 
situația si a face să fie respectate 
drepturile omului si demnitatea mun
citorilor emigranți, eliminarea și re
primarea crimei de apartheid etc.

REUNIUNEA DE LA ARUSHA

Cooperarea intre țările in curs de dezvoltare 
-element fundamental al creării 

unei noi ordini economice internaționale 
Prezentarea proiectului „Planului de acțiune pe termen mediu"

DAR ES SALAAM 13. — Trimisul special Agerpres, I. Badea, trans
mite : In cadrul reuniunii ministeriale a țărilor membre ale „Grupului 
celor 77“ de la Arusha au inceput, marți, dezbaterile generale asupra 
punctelor înscrise pe ordinea de zi a celei de-a V-a Conferințe a Națiu
nilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.) și a strategiei ță
rilor in curs de dezvoltare privind viitoarele negocieri cu țările dezvoltate 
in vederea edificării unei noi ordini economice internaționale.

în ședința plenară de dimineață 
s-a dat citire unui mesaj adresat 
participanțllor de Kurt Waldheim, se
cretarul general al O.N.U. .

Luările de cuvînt de pînă acum au 
subliniat necesitatea bizuirii pe for
țele proprii, îmbinată cu cooperarea 
pe multiple planuri a țărilor in curs 
de dezvoltare. Aceste idei centrale se 
reflectă în proiectul „Primului plan 
de acțiune pe termen mediu privind 
prioritățile globale ale cooperării eco
nomice între țările în curs de dezvol
tare". Planul — care va face obiectul 
unor dezbateri prealabile următoarei 
reuniuni ministeriale a „Grupului 
celor 77“ — pornește de la aprecierea 
că „cooperarea economică între ță
rile in curs de dezvoltare constituie 
un element fundamental al eforturi
lor întreprinse de aceste țări în ve
derea instaurării unei noi ordini eco
nomice internaționale". El preconi
zează ca acțiuni prioritare : crearea 
unui sistem mondial de preferințe 
comerciale bazat pe principiul reci
procității avantajelor, care să se re
fere atit la produsele manufacturate, 
cît și la materiile prime de bază și 
la produsele agricole brute sau pre
lucrate, ca instrument de importanță 
majoră pentru promovarea comerțu
lui, producției și folosirii forței de 
muncă în țările în curs de dezvol
tare ; cooperarea între organismele 
comerciale de stat din țările în curs 
de dezvoltare si crearea de întreprin

deri multilaterale de comercializare 
între aceste țări.

în vederea atingerii unor asemenea 
obiective, Secretariatul U.N.C.T.A.D. 
este rugat să întocmească studii de 
fezabilitate care să fie supuse anali
zei guvernelor interesate, după care, 
în trimestrul patru al acestui an, ex- 
perții guvernamentali ai țărilor „Gru
pului celor 77“ să se întrunească Ia 
nivel regional, iar apoi la nivelul în
tregului grup, pentru a formula re
comandări concrete.

„Planul de acțiune pe termen me
diu" prevede, de asemenea, întărirea 
cooperării economice între țările in 
curs de dezvoltare Ia nivel subregio
nal, regional și interregional ; coope
rarea în domeniul transferului și dez
voltării tehnologiei, îndeosebi în ra
muri ca petrochimia, îngrășămintele 
chimice, echipamentele siderurgice, 
electronica, industria alimentară, asis
tența tehnică, formarea și perfecțio
narea de cadre etc.

în îndeplinirea acestor obiective 
prioritare — în a căror elaborare și 
redactare se regăsesc amplu reflectate 
poziția și propunerile concrete ale 
României — țările dezvoltate sînt 
chemate să contribuie cu fonduri la 
executarea proiectelor de cooperare 
economică între țările în curs de dez
voltare ale căror activități prezintă 
interes pentru ambele categorii de 
țări.

Componența noului guvern iranian

it P. D. COREEANĂ

Acord privind data întilnirii 
de la Panmunjon

PHENIAN 13 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt al Secretariatului 
C.C. al Frontului Democratic pentru 
Reunificarea Patriei — citat de agen
ția A.C.T.C. — a dat publicității o 
declarație în care se spune, printre 
altele, că partea nord-coreeană este 
de acord cu dorința părții sud- 
coreene ca întîlnirea reprezentanți
lor de legătură ai celor două părți 
să aibă loc la 17 februarie la Pan
munjon. în această zi, la ora 10,00 — 
relevă declarația — cei patru re
prezentanți nord-coreeni vor fi gata 
să discute problemele legate de „rea
lizarea unor aranjamente privind 
formarea Comitetului Pregătitor 
pentru Reunificarea Națională".

ORIENTUL
MIJLOCIU

Funeraliile lui
BELGRAD 13 (Agerpres). — în 

prezența președintelui R.S.F. Iugo
slavia, Iosip Broz Tito, la Liubliana 
au avut loc marți funeraliile lui 
Edvard Kardeli, membru al Prezi
diului Republicii Socialiste Federati
ve Iugoslavia, membru al Prezidiu
lui C.C. al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia.

în numele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, o dele
gație a țării noastre, condusă de to
varășul Gheorghe Rădulescu, mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru 
al guvernului, a transmis profunde 
condoleanțe conducerii de partid și 
de stat din R.S.F. Iugoslavia.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, la Mo
numentul Eroilor din Piața Revolu
ției din Liubliana, unde a fost depusă 
urna cu rămășițele pămîntești ale lui 
Edvard Kardeli. delegația română a 
depus o coroană de flori. în semn de 
omagiu în memoria celui dispărut.

Edvard Kardeli
La mitingul de doliu au luat parte 

conducători de partid și de stat din 
Iugoslavia, sute de mii de locuitori 
ai orașului Liubliana, delegații sosite 
de pe tot cuprinsul Iugoslaviei.

La funeralii au participat numeroa
se delegații străine, intre care și 
delegația română.

în cadrul ceremoniei, președinții 
adunărilor orășenești Liubliana și 
Belgrad — orașele în care a locuit 
și activat Edvard Kardeli — au evocat 
figura marelui dispărut, remarcabil 
revoluționar și teoretician marxist. A 
fost relevat rolul important jucat de 
Edvard Kardeli in consolidarea Parti
dului Comunist din Iugoslavia, pre
cum și valoroasa sa contribuție la 
îmbogățirea și aplicarea învățăturii 
marxiste în Iugoslavia.

în sunetele Internaționalei, ale sal
velor de ultim salut, urna cu rămă
șițele pămîntești ale eminentului fiu 
al popoarelor iugoslave a fost depusă 
la Cimitirul Eroilor Naționali, unde 
Fadil Hodja, vicepreședinte al Pre
zidiului R.S.F. Iugoslavia, și Franțe 
Popit, președintele C.C. al U.C. din 
Slovenia, au adus un ultim omagiu 
lui Edvard Kardeli.

i

reuniunii consacrate colaborării 
zona Mării Mediterane

LA VALLETTA

Deschiderea 
in

LA VALLETTA 13 (Agerpres).
Marți, în capitala Republicii Malta, 
La Valletta, au fost inaugurate lucră
rile reuniunii celor 35 de țări parti
cipante la Conferința pentru securi
tate și cooperare în Europa, consa
crată examinării căilor și mijloacelor 
de promovare a cooperării econo
mice, științifice și culturale in zona 
Mării Mediterane. Ca și la întilnirile 
precedente, de la Bonn ș'i Montreux, 
privind crearea unui forum științific 
european și, respectiv, reglementarea 
pe cale pașnică a diferendelor dintre 
state, reuniunea din capitala malteză 
își are originea in dispozițiile Actu
lui final de la Helsinki și ale docu
mentului adoptat de reuniunea de la 
Belgrad, menite să asigure continui
tatea procesului de edificare a cola
borării și securității pe continentul 
nostru. Conform regulilor de proce
dură ale Conferinței general-euro- 
pene. ședința inaugurală a fost pre
zidată de reprezentantul țării-gâzdă, 
care a dat citire mesajului adresat 
reuniunii de președintele Republicii 
Malta. Anton Buttigieg.

în mesajul său, președintele mal
tez a subliniat faptul că această re

uniune. care se înscrie în procesul 
«de aplicare a Actului final de la

Helsinki, prezintă o importanță de
osebită pentru lărgirea și intensifi
carea cooperării in zona Mării Medi
terane. pentru crearea unei atmos
fere de pace, bună vecinătate și 
respect reciproc in această regiune. 
Reprezentantul guvernului maltez, 
Wistin Abela, ministrul dezvoltării, 
energiei, poștelor și telecomunica
țiilor, a exprimat hotărîrea țării sale 
de a acționa pentru întărirea coope
rării în zonă, subliniind necesitatea 
ca rezultatele întilnirii de la La 
Valletta să contribuie la buna pregă
tire a reuniunii de la Madrid din 
1980.

în mesajul secretarului general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, au fost re
levate posibilitățile de dezvoltare a 
cooperării economice, științifice și 
culturale în zonă, arătîndu-se că or
ganismele de specialitate ale O.N.U., 
cum sint Comisia Economică a O.N.U. 
pentru Europa, UNESCO, Programul 
Națiunilor Unite pentru mediul în
conjurător și altele, își vor aduce 
contribuția lor la promovarea coope
rării intre statele din regiune.

TEHERAN 13 (Agerpres). — Pri
mul ministru al guvernului provizo
riu al (Iranului. Mehdi Bazargan. a 
anunțat, marți, componenta cabinetu
lui pe care îl conduce.

După cum a informat postul de 
radio Teheran. în funcția de ministru 
al afacerilor externe a fost numit 
Karim Sanjabi. lider al Frontului 
Național. Celelalte numiri includ pe 
Ahmad Sadr Haj Sayed Javadi. mi
nistru de interne. Dariush Forouhar, 
ministrul muncii. Mostafa Katirai, 
ministrul construcțiilor de locuințe 
si dezvoltării urbane. Youssef Taheri 
Ghazvini. ministrul construcțiilor de 
drumuri si transporturilor. Ali Akbar 
Moinfar, ministru de stat pentru pla
nificare și buget, și Kazem Sami, mi
nistrul sănătății.

Tot marți, postul de radio Teheran 
a anunțat că fostul prim-ministru al 
guvernului iranian. Shahpur Bakhtiar. 
care demisionase duminică, a fost 
arestat.

Pe de altă parte, postul de radio 
iranian a anunțat că armata se află 
sub controlul absolut al guvernului 
provizoriu, adresînd în același timp 
un apel iranienilor de a evita produ
cerea oricăror ciocniri. Agențiile in
ternaționale de presă, relatează că. 
marți, la Teheran atmosfera a fost în 
general calmă. Răspunzînd apelului 
autorităților, tot mai multi civili pre
dau armele in puncte stabilite. Tot
odată. . s-au redeschis primele maga
zine.

WASHINGTON 13 (Agerpres). — 
Noua rundă de convorbiri tripartite 
de la Camp David va începe la 21 
februarie — a anunțat purtătorul de 
cuvînt al Departamentului de Stat 
al S.U.A., Hodding Carter. „întîlni 
rea, a declarat el, are scopul de a 
continua negocierile de pace dintre 
Egipt și Israel în conformitate cu 
acordurile de la Camp David". După 
cum s-a anunțat, Egiptul va fi re
prezentat la convorbiri de primul 
ministru Mustafa Khalil, Israelul — 
de ministrul de externe Moshe Da
yan, iar Statele Unite — de secre
tarul de stat Cyrus Vance.

BRUXELLES 13 (Agerpres). — 
Regele Baudouin al Belgiei a primit 
marți pe Butros Ghali, ministru de 
stat la M.A.E. și ministru interimar 
de externe al R.A. Egipt, aflat într-o' 
vizită la Bruxelles. Butros Ghali a 
remis suveranului belgian un mesaj 
din partea președintelui Anwar El- 
Sadat. Convorbirile care au avut loc 
cu acest -prilej au fost consacrate si
tuației, din Orientul Mijlociu — relevă 
agenția M.E.N.

AMMAN 13 (Agerpres). — Regele 
Hussein al Iordaniei l-a primit pe 
Harold Brown, ministrul american 
al apărării.

BEIRUT 13 (Agerpres). — Yasser 
Arafat, președintele Comitetului 
Executiv al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, a avut, la Bei
rut, o întrevedere cu Brian Urqu
hart, secretar general adjunct al 
O.N.U. pentru probleme politice 
speciale, aflat într-o vizită în Liban, 
informează agenția M.E.N.

Evenimentele din Ciad
• Reizbucnirea crizei politice interne • Violente schimburi 

de focuri pe străzile capitalei țării

N'DJAMENA 13 (Agerpres). — 
După cum informează agențiile in
ternaționale de presă, în Ciad a re- 
izbucnit criza politică. Datînd de mai 
multă vreme, criza are la bază neîn
țelegerile dintre președintele țării, 
Felix Malloum, și premierul Hissen 
Habre. în ceea ce privește modul de 
administrare a tării și interpretarea 
diferită a puterilor ce le revin în baza 
Cartei fundamentale, adoptată la 
sfirșitul lunii august 1978.

France Presse anunță că între ar
mata fidelă președintelui țării. Felix 
Malloum. și forte înarmate favora
bile primului ministru, Hissen Ha
bre. au avut loc ciocniri. Luni s-au

produs schimburi violente de focuri 
în diverse cartiere ale capitalei. 
Agențiile de presă relatează, totoda
tă, că avioane și elicoptere ale ar
matei survolează in permanentă ca
pitala. Se precizează că. în după- 
amiaza zilei de 12 februarie, coman
dantul jandarmeriei din N’Djamena 
a lansat un atac asupra reședinței 
primului ministru.

Ultimele telegrame transmise de 
agenția France Presse relatează că, 
practic, capitala este ruptă în două 
— o parte aflîndu-se sub controlul 
armatei fidele președintelui Malloum, 
cealaltă — sub controlul forțelor ca- 
re-1 sprijină pe primul ministru.

Intilnîre intre conducători ai P. C. Italian 
și reprezentanți ai sindicatelor

ROMA 13 (Agerpres). — La Roma 
a avut loc o întîlnire între conducă
tori ai Partidului Comunist Italian și 
conducători ai celor mai mari cen
trale sindicale din Italia — Confede
rația Generală Italiană a Muncii 
(C.G.I.L.), Confederația Italiană a Sin
dicatelor Oamenilor Muncii (C.I.S.L.) 
și Uniunea Italiană a Munch (U.I.L.). 
Au participat secretarul generai al 
P.C.I., Enrico Berlinguer, membrii 
Direcțiunii P.C.I., precum și liderii 
sindicali Luciano Lama, Luigi Maca- 
rio, Giorgio Benvenuto. în cursul în
tilnirii au fost examinate problemele 
economice ale Italiei, exprimindu-se 
critici la adresa programului econo

mic elaborat de guvernul demisionar 
democrat-creștin.

*Intr-o declarație făcută presei, Al
berto Ciampaglia, membru al Birou
lui Politic al Secretariatului național 
al Partidului Socialist Democratic 
Italian, a subliniat, potrivit agenției 
A.N.S.A., că „este indispensabil de a 
se acționa pentru menținerea politi
cii de solidaritate națională". P.S D.I., 
a spus el, depune eforturi pentru 
salvgardarea actualului cadru poli
tic, „apreciind o eventuală consulta
re electorală anticipată drept o sursă 
de deteriorare a crizei sociale și e- 
conomice a țării".

Atlasul 78 al Băncii Mondiale relevă

Bogăția lumii este distribuită profund inegal
WASHINGTON 13 (Agerpres). — în perioada 1975—1977 nu au survenit 

schimbări semnificative în distribuirea globală a veniturilor — se relevă 
în Atlasul pe anul 1978 al Băncii Mondiale. în 1977, se adaugă, țările •“ 
curs de dezvoltare nepetroliere, cuprinzînd 53 la sută din populația lumii, 
au dobindit numai 17 la sută din suma produselor naționale brute. în timp 
ce statele industrializate occidentale, cu o populație de 17 la sută, din total, 
au obținut peste 63 la sută din produsul brut mondial. Revenirea economică 
înregistrată în 1976. după recesiunea din 1974—1975. a scăzut în intensitate 
în 1977 atit în statele industrializate occidentale, cît și în țările din lumea 
a treia — relevă în continuare Atlasul Băncii Mondiale. Aproximativ un 
sfert din populația lumii se află în țările cu un slab nivel de dezvoltare, 
cu un venit pe locuitor sub 200 dolari, și tot un sfert din alte state cu un 
venit de pină la 350 dolari pe locuitor. Dimpotrivă, accentuează documen
tul. țările bogate, reprezentînd numai a șaptea parte din totalul populației 
mondiale, au avut un venit mediu pe locuitor de 7 070 dolari.

agențiile de presă transmit:
Primire Ia Moscova.Leonid 

Brejnev. secretar general al C.C. al 
P.C.U.S.. președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S.. a avut 
o convorbire cu ministrul de externe 
al Franței. Jean Franțois-Poncet. 
După cum relatează agenția T.A.S.S., 
ea a fost consacrată relațiilor so- 
vieto-franceze si unor probleme le
gate de apropiata întîlnire dintre 
Leonid Brejnev și Valery Giscard 
d’Estaing la Moscova. în aceeași zi 
s-au încheiat convorbirile între mi
nistrul afacerilor externe al U.R.S.S., 
Andrei Gromiko. si Jean Franțois- 
Poncet.

Helsinki. Belgrad. Bonn. Montreux, 
La Valletta... Un itinerar ale cărui 
etape se înscriu ca momente de am
plă semnificație în desfășurarea 
eforturilor pentru adincirea procesu
lui de edificare a securității euro
pene.

Punctul de pornire al acestui pro
ces il constituie, după cum este cu
noscut. Conferința pentru securitate 
si cooperare în Europa. Definind prin
cipiile noi de relații intre state îft 
Europa, adoptînd un amplu program 
de măsuri ne olan politic, economic, 
tehnico-stiințific. cultural. prima 
conferință general-europeană a de
cis continuarea activității în cadru 
multilateral. în Actul final de la 
Helsinki a fost inclus un capitol 
special intitulat, sugestiv : „Urmă
rile conferinței" (sau. cu termenul 
diplomatic consacrat. follow-up"). 
Și-a găsit astfel consacrare ideea 
— susținută cu consecventă de 
România — că înfăptuirea- unei secu
rități efective și trainice pe conti
nent, care să ofere tuturor popoare
lor ce conviețuiesc in acest spațiu 
geografic garanția că se pot dezvolta 
liber, nestingherit. ferite de orice 
amenințări sau intervenții din afară 
în treburile lor interne, constituie un 
proces amplu și complex, de lungă 
durată, in cadrul căruia Conferința 
de la Helsinki nu este un punct ter
minus. ci. dimpotrivă, ea deschizind 
o etapă nouă, hotăritoare : aceea a 
transpunerii in fapt a principiilor și 
a măsurilor convenite.

Este de la sine înțeles că definirea 
principiilor noi de relații intersta
tale. asumarea unor angajamente 
privind căile si modalitățile de dez
voltare a colaborării nu înseamnă si 
soluționarea automată a problemelor 
de pe continent. Și nimeni nu și-a 
făcut iluzii în acest sens. Nu este ne
voie să se mai demonstreze că înfăp
tuirea securității europene presupu
ne o amplă conlucrare a tuturor sta
telor. Tocmai de aceea s-a ajuns la 
un consens asupra necesității organi
zării'unor noi intîlniri. în scopul de 
a duce mai departe procesul inițiat 
la Helsinki, de a se stabili măsuri și 
acțiuni concrete, efective.

Primită la inceput cu destule re
zerve, cu reticente din partea unor 
state, ideea continuității eforturilor 
în vederea consolidării cursului spre 
destindere, a impulsionării procesului 
de făurire a securității pe continent 
s-a dovedit. în practică, o idee via
bilă. aflindu-si materializare într-o 
suită de reuniuni general-europene.

Este adevărat că prima reuniune 
ce a urmat Conferinței general- 
europene de la Helsinki, cea de la 
Belgrad, nu s-a încheiat cu rezulta

tele scontate de popoarele continen
tului. Cu atit mai mult ea a demon
strat însă că securitatea europeană 
nu se înfăptuiește de la sine și că ori
ce demobilizare, orice slăbire a efor
turilor nu pot decît să afecteze acest 
obiectiv. în lumina acestor rezultate 
apare și mai pregnant necesitatea mo
bilizării opiniei publice, a popoare
lor. pentru a determina adoptarea de 
mqșuri concrete in vederea realizării 
în practică a hotărîrilor de la Hel
sinki. Și’ de altfel este un merit al 
reuniunii de la Belgrad de a fi sta-

timele luni ale anului trecut la 
Montreux, în Elveția, fiind consa
crată examinării și elaborării unei 
metode de reglementare pașnică a 
diferendelor. Faptul in sine că a fost 
convocată o asemenea reuniune are o 
semnificație deosebită, definită de 
locul central pe care-1 ocupă această 
problemă în ansamblul măsurilor me
nite să asigure securitatea pe conti
nent. Reuniunea de la Montreux a 
avut la origine o inițiativă elvețiană, 
corelată cu propunerile României 
prezentate în cadrul Conferinței ge-

Iaborare economică, științifică și cul
turală in zona Mediteranei. Ca și in 
cazul reuniunilor precedente, vor lua 
parte reprezentanți ai celor 35 de sta
te semnatare ale Actului final de la 
Helsinki. în plus, urmează să-și pre
zinte contribuțiile proprii și statele 
neeuropene riverane Mediteranei. Te
matica abordată la reuniunea din ca
pitala malteză depășește insă cadrul 
regional mediteranean. Este vorba, în 
fond, de probleme de ansamblu ale 
dezvoltării regiunilor mai rămase 
în urmă de pe continent, ca o ce-

EDIFICAREA SECURITĂȚII EUROPENE 
impune continuitatea eforturilor 

tuturor statelor continentului
• Etape semnificative ale afirmării spiritului de conlucrare și înțelegere
• Nu dezbateri academice, abstracte, ci abordare concretă și măsuri practice

• Pentru o temeinică pregătire a reuniunii de la Madrid

bilit organizarea unei noi reuniuni 
general-europene, in 1980. la Madrid, 
precum și a unor reuniuni de experți 
pe teme de cooperare de interes 
comun.

în baza acestor hotărîri, în iunie— 
iulie anul trecut a avut loc. la Bonn, 
o reuniune consacrată pregătirii „Fo
rumului științific european". Eviden
țiind rolul cooperării tehnico-știinti- 
fice ca o dimensiune de certă însem
nătate a securității europene, reuniu
nea a definit direcțiile tematice ale 
viitorului forum, programat a se des
fășura în februarie 1980 la Hamburg. 
Telul comun al numeroaselor propu
neri prezentate îl constituie stimu
larea raporturilor de colaborare știin
țifică între statele participante, faci
litarea accesului tuturor țărilor, si 
în primul rînd al celor în curs de 
dezvoltare, la cunoștințele și cuceri
rile științei și tehnicii moderne, asi
gurarea transferului rezultatelor ob
ținute în cercetarea științifică, pro
movarea largă a schimbului de expe
riență și de informații științifice.

Pe aceeași linie, o nouă reuniu
ne de experți a avut loc în ul-

neral-europene privind adoptarea 
unor măsuri pentru aplicarea in prac
tică a principiului nerecurgerii Ia for
ță și la amenințarea cu forța — prin
cipiu considerat, cu deplină justifi
care, ca fiind cheia de boltă a secu
rității europene și, în general, a se
curității mondiale. în înseși docu
mentele de la Helsinki a fost înscris 
angajamentul statelor participante de 
a acționa pe diverse planuri — po
litic, economic, juridic — pentru a 
face efectivă nerecurgerea la forță, 
între aceste angajamente se numără 
și acela al reglementării în mod ex
clusiv pe cale pașnică a oricărui di
ferend. prevăzîndu-se elaborarea unor 
metode gfeneral-acceptabile. La Mon
treux au fost explorate în acest scop 
aspectele fundamentale ale unor ase
menea metode, recomandîndu-se ca 
anul viitor, la Madrid, să se exami
neze posibilitatea convocării unei noi 
reuniuni de experți pe această temă.

în fine, o a treia reuniune de ex
perți se desfășoară chiar în a- 
ceste zile in capitala Maltei, La 
Valletta, avînd ca temă exami
narea unor proiecte concrete de co-

rință esențială a întăririi înțelegerii 
și destinderii, a securității europene, 

în cadrul tuturor acestor reuniuni 
sînt ‘abordate laturi importante ale 
problematicii securității si cooperării 
europene, care interesează toate po
poarele continentului. Ele nu sint și 
nu trebuie considerate niște simple 
simpozioane sau dezbateri academice 
abstracte, ci manifestări politice de 
amplă semnificație. Este necesar da 
aceea ca rezultatele negocierilor, con
cluziile desprinse să fie puse în aten
ția opiniei publice, să fie populariza
te. să devină obiective de acțiune, 
pentru înaintarea spre înfăptuirea 
securității europene. O asemenea 
activitate s-ar înscrie ca o contribu
ție efectivă Ia buna pregătire a vii
toarei reuniuni general-europene de 
la Madrid.

Desigur, există și alte domenii de 
interes general-european în care se 
impune continuarea eforturilor pen
tru realizarea obiectivelor înscrise în 
documentele de la Helsinki — fie că 
este vorba de cooperarea economică 
și teHnico-științifică. avînd in vedere 
obstacolele artificiale, diferitele res

tricții și clauze discriminatorii care 
mai persistă in relațiile dintre state 
în Europa — fie de colaborarea pe 
planul culturii și artei, educației. în- 
vățămîntului. al contactelor intre oa
meni, al întăririi încrederii si apro
pierii intre popoare.

înscriind problema securității euro
pene ca un obiectiv de prim ordin 
al întregii sale politici externe. 
România socialistă a susținut și sus
ține stăruitor necesitatea continui
tății eforturilor pentru transpu
nerea in viată, in ansamblul lor, a 
prevederilor Actului final de la 
Helsinki. Aceasta cu atit mai mult 
cu cit au rămas deschise un șir de 
probleme de importantă decisivă pen
tru soarta destinderii și securității pe 
continentul nostru. în acest sens, 
tara noastră subliniază in mod deo
sebit urgenta cu care se impune 
adoptarea unor măsuri concrete pe 
linia dezangajării militare si dezar
mării în Europa, fără de care nu 
poate fi concepută o reală securitate 
pe continent și, in general, în lume. 
După cum se știe, pe această temă 
se desfășoară de mai multi ani nego
cieri privind reducerea armamentelor 
și armatelor in Europa centrală. 
Pronunțîndq-se pentru intensificarea 
eforturilor în vederea finalizării 
acestor negocieri, partidul si statul 
nostru susțin totodată necesitatea ca 
dezbaterea problemelor dezangajării 
militare și dezarmării să se genera
lizeze la scara întregului continent, 
cu participarea tuturor statelor, ast
fel îneît să iSe poată trece la acțiuni 
efective de diminuare a riscurilor 
confruntării, de întărire a securității 
tuturor popoarelor.

Experiența acumulată în perioada 
ce a trecut de la încheierea primei 
Conferințe general-europene arată 
concludent că drumul care duce spre 
înfăptuirea securității pe continent 
nu este neted. însă el trebuie parcurs 
prin eforturi perseverente, fără pauze 
și tărăgănări. Așa cum sublinia to
varășul Nicolae Ceaușescu. destin
derea nu trebuie înțeleasă ca o re
laxare. ca o perioadă de autoliniștire, 
ci. dimpotrivă, ca o continuă luptă 
împotriva forțelor care se opun aces
tui curs, care vor să perpetueze ve
chile relații de inegalitate, dominație 
Si neîncredere între state. Iată de ce, 
după părerea partidului nostru. în 
etapa actuală se impune o intensifi
care a acțiunilor popoarelor, ale tu
turor forțelor politice progresiste 
pentru consolidarea destinderii, pen
tru realizarea unei securități reale și 
asigurarea unui viitor de pace si 
progres în Europa și în întreaga 
lume.

Dumitru ȚINU

Convorbiri chino-indie- 
Jțg, Aflat in vizită oficială la Bei
jing, ministrul de externe al Indiei, 
Atal Bihari Vajpayee, a conferit, 
marți, cu Huang Hua (Huan Hua), 
ministrul afacerilor externe al R.P. 
Chineze. Cei doi miniștri, relatează 
agenția China Nouă, au făcut un 
schimb de păreri asupra situației in
ternaționale și regionale, precum și 
referitor la chestiuni bilaterale.

Acord ungaro-american.
La Washington a fost semnat un 
acord intre Ungaria și S.U.A. pri
vind eliminarea dublei impuneri 
— transmite agenția M.T.I.

în perspectiva Congresu
lui P.S. Francez. Comitetul di
rector al Partidului Socialist Fran
cez, întrunit la Paris, nu a reușit să 
elaboreze o sinteză între pozițiile 
celor „trei curente" ale majorității 
partidului, care vor înfrunta astfel 
dispersat viitorul congres al partidu
lui, ce se va ține la Metz, între 6 și 
8 aprilie. Potrivit observatorilor, fie
care dintre cei trei conducători își va 
prezenta propriul text spre a fi vo
tat de participanții la congres. De 
asemenea, vor fi prezentate con
gresului incă două moțiuni elaborate 
de minoritatea partidului.

Avocații Iui Zulfikar Aii 
BhuttO au adresa*:> marți, o petiție 
Curții Supreme, cerîndu-i să reexa
mineze hotărîrea de respingere a 
apelului fostului premier împotriva 
sentinței de condamnare la moarte, 
pronunțată anul trecut, de tribunalul 
din Lahore. Curtea Supremă pa
kistaneză, cu sediul la Rawalpindi, 
se va reuni, miercuri, în legătură 
cu această cerere. Tot miercuri 
expiră, de altfel, termenul de 7 zile 
care a fost stabilit pentru demersu
rile legale înainte de executarea 
sentinței.

DOCOS. Celebrul regizor de cine
ma francez Jean Renoir a încetat din 
viață, la Los Angeles, în vîrstă de 
84 de ani. Jean Renoir, fiu al marelui 
pictor impresionist francez Auguste 
Renoir, s-a remarcat în, arta cinema
tografică încă din vremea filmului 
mut, fiind unul dintre primii creatori

ai așa-numitelor „filme de autor". 
Celebra sa peliculă antirăzboinică „La 
Grande Illusion" („Marea iluzie"), 
realizată în anul 1937, a fost apreciată 
la Expoziția mondială de la Bruxelles 
din 1958 drept unul din „cele mai 
bune șase filme ale tuturor timpuri
lor".

Negocieri peruano-boli- 
Viene. Lima au început nego
cierile grupului mixt de lucru pe- 
ruano-bolivian privind delimitarea 
frontierei comune in zona Pacaran, 
la nord de lacul Titicaca. Reuniu
nea, a doua de acest fel, se desfă
șoară la nivel de experți militari și 
civili, avînd ca, principal obiectiv 
marcarea frontierei comune in re
giunea amintită, unde a avut loc un 
incident, în octombrie 1978.

Alegeri în Haiti,
au avut loc în Haiti alegeri legisla
tive. Electoratul a avut de optat între 
candidații oficiali — reprezentînd 
aripa guvernamentală a lui „Papa 
Doc" și generația mai tinără de la 
conducere, a lui „Bebe Doc" — și 
candidații opoziției înscriși sub titlul 
de „independenți". Rezultatele ofici
ale nu au fost încă date publicității.

Poliția vest-germană a a- 
restat, la sfirșitul săptămînii tre
cute, la Hanovra, 26 de extremiști 
de dreapta și a confiscat materialele 
de propagandă, precum și armele 
găsite asupra lor, informează agen
ția D.P.A. în cursul unor perche
ziții efectuate la locuințele acestora, 
au fost găsite zvastici, embleme cu 
cap de mort, fotografii ale lui Hitler, 
foste uniforme S.S. Arestații, între 
care două femei, au între 17 și 37 
de ani.

Scrisori de încurajare. 
Starea sănătății lui John Wayne este 
în prezent bună, el continuindu-și 
convalescența la locuința sa de la 
Newport. După cum se știe, celebrul 
actor a fost supus la 12 ianuarie unei 
dificile intervenții chirurgicale, la o 
clinică din Los Angeles, suferind 
ablația stomacului, atins de cancer, 
și a vezicii biliare? în cursul spitali
zării șl al primelor zile după reve
nirea sa la Newport, John Wayne a 
primit nu mai jșuțin de 40 000 de 
scrisori de încurajare de la admira
tori din lumea întreagă.

NICARAGUA

Acțiuni de protest ale
MANAGUA 13 (Agerpres). — Fron

tul Patriotic Național (F.P.N.) din 
Nicaragua a lansat maselor largi 
populare de la orașe si sate chema
rea de a participa la o grevă și la 
un marș de solidaritate cu mișcarea 
revendicativă a cadrelor medicale din 
Managua. Aceasta a fost declanșată, 
cu 30 de zile in urmă. în semn de 
protest față de concedierea a trei mii 
de angajați ai spitalelor și față de 
represiunile exercitate de autorită
țile militare Împotriva lucrătorilor 
din acest sector de activitate. într-un 
comunicat dat publicității in capitala 
nicaraguană, F.P.N. adresează ape
lul de a se suspenda toate activitățile 
productive incepind de marți. ora 
20,00 G.M.T.. și de a se organiza un 
marș de protest față de regimul dic
tatorial al președintelui Anastasio 
Somoza.

forțelor de opoziție
Pentru a denunța politica de repre

siune sălbatică promovată consecvent 
de regimul somozist. la Managua a 
fost organizată o adunare la care au 
participat circa 300 de delegați ai 
grupărilor de tineret din capitală si 
din alte orașe.. între care Masaya. 
Jinotepe. Leon. Chinandega. Convo
cată de Federația mișcărilor de tine
ret din Managua, adunarea a adoptat 
o hotărîre privind formarea unui 
Front Național al Tineretului, care 
să conducă lupta tinerilor nlcara- 
guani împotriva dictaturii. De aseme
nea. a fost hotărîtă organizarea unor 
demonstrații la nivel național, care 
să se desfășoare’sub devize ca „Să 
se pună capăt represiunii", „Pentru 
apărarea vieții tineretului în Nica
ragua".

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Cod 71341. București Piața Scînteil. nr. 1. Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale șl difuzorii din întreprinderi șl instituții. In străinătate, abonamentele se iac prin ILEXIM — departamentul 
export-import presă, P. O. BOX 136—137 telex ; 11 226, București, str. 13 Decembrie nr. 3. Tiparul : Combinatul Poligrafic CASA SCINTEII 40 360

!


