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I

pentru realizarea integrală a planului1
SALUTAT CU MANIFESTĂRI DE DEOSEBITĂ CĂLDURĂ DE CONSTRUCTORI Șl LOCALNICI

Tovarășul Nicolae Ceausescu, împreună cu tovarășa Elena Ceausescu, 
a inaugurat ieri grandioase obiective ale construcției socialiste: 

podurile de la Fetești si Cernavodă si Canalol Poarta Aibă - Midia-Năvodari
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti

dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, împreunâ cu tovarășa Elena Ceaușescu, a inaugurat 
oficial, sîmbătă, 21 noiembrie, ansamblul feroviar și rutier de 
poduri dunărene din zona Fetești-Cernavodă, precum și Ca
nalul Poarta Albă — Midia-Năvodari.

Acum, cînd oamenii muncii de pe 
întreg cuprinsul țării, într-o atmos
feră de puternică angajare patriotică, 
intimpină cu remarcabile fapte de 
muncă apropiata Conferință Națio
nală a Partidului Comunist Român 
și aniversarea a 40 de ani de la pro
clamarea Republicii, constructorii au 
raportat conducătorului partidului și 
statului nostru îndeplinirea misiunii 
Încredințate — încheierea cu succes a 
lucrărilor acestor obiective de cea 
mai mare însemnătate pentru econo
mia românească — impunătoare 
opere înscrise în filele de aur ale 
devenirii noastre socialiste, ale pe
rioadei de inegalabile împliniri in
trate in istorie sub numele ctitoru
lui României socialiste moderne — 
..Epoca Nicolae Ceaușescu“. Podul 
de la Cernavodă, cel mai mare de 
acest fel din Europa, înălțat peste 
apele Dunării, podul de la Fetești,

Ansamblul feroviar și rutier de poduri dunărene
— o prestigioasă realizare, de mare însemnătate 

in dezvoltarea economiei naționale
In întimpinarea tovarășului 

Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu au venit numeroși 
constructori ai acestor obiective de 
mare amploare, precum și zeci de 
mii de cetățeni din Fetești și loca
litățile invecinate, care le-au tăcut o 
călduroasă primire. Prin urale și 
ovații puternice, cei veniți în întîm- 
pinare au adus un fierbinte omagiu 
conducătorului iubit al partidului și 
statului nostru pentru grija statorni
că ce o poartă dezvoltării multilate
rale a României socialiste, infăptui- 
rii obiectivelor stabilite de Congre
sul al XIII-lea al P.C.R.

Tovarășului Nicolae' Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu le-au fost 
adresate respectuoase urări de bun 
sosit, in numele locuitorilor județu
lui Ialomița, de către tovarășa

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Dragi tovarăși,
Doresc, în primul rînd, să vă adre

sez tuturor, în numele Comitetului 
Central al partidului, al Consiliului 
de Stat și al guvernului, precum și 
al meu personal, un salut călduros, 
revoluționar și cele mai bune urări. 
(Aplauze și ' urale puternice; se 
scandează îndelung „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“).

Inaugurarea Canalului Poarta Albă
— Midia-Năvodari, constituie încă o 
expresie a muncii pline de abnegație 
a întregului nostru popor, in strinsă 
unitate, sub conducerea partidului 
comunist — forța politică conducă
toare a întregii națiuni — pentru în
făptuirea hotăririlor Congresului al 
XIII-lea, a Programului partidului 
de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și inaintarc fermă 
spre comunism. (Aplauze și urale 
puternice ; se scandează „Ceaușescu
— P.C.R. !“, „Ceaușescu — România, 
știma noastră și mîndria !“).

Tentru minunatele realizări obținu
te de constructori, de militari și bri
găzile de tineret prin realizarea a- 
cestui canal, care deschide o nouă 
ieșire spre Marea Neagră, doresc să 
adresez calde felicitări tuturor con- 
■tructorilor și muncitorilor, tu

peste brațul Borcea, Canalul Poarta 
Albă — Midia-Năvodari sint gran
dioase realizări ale poporului ro
mân, pilduitoare exemple ale voca
ției sale pașnice de constructor.

Intilnirea secretarului general al 
partidului cu muncitorii și specia
liștii care au participat la realizarea 
acestor monumentale lucrări a înce
put in localitatea Fetești. Elicopte
rul prezidențial, la bordul căruia se 
aflau tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, a aterizat 
în apropierea noului sistem complex 
de poduri rutiere și feroviare ; tot 
aici începe tronsonul autostrăzii con
struite intre impunătoarele poduri 
peste Borcea și Dunăre, integrate 
organic planului de dezvoltare eco- 
nomico-socială a zonei din vecinăta
tea Canalului Dunăre — Marca 
Neagră.

Alexandrina Găinușe, prim-secretar 
al comitetului județean de partid. Se 
aflau de față alți membri ai orga-, 
nelor locale de partid și de stat, re
prezentanți ai conducerii întreprin
derilor și instituțiilor care au parti
cipat la proiectarea, construirea și 
darea in folosință a impunătorului 
ansamblu cuprinzind podurile dună
rene și autostrada Fetești — Cerna
vodă. unul din cele mai mari obiec
tive de investiții din domeniul trans
portului rutier și feroviar din țara 
noastră.

O formație alcătuită din membri 
ai gărzilor patriotice și ai ’detașa
mentelor de pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei a prezentat 
onorul.

(Continuare in pag. a Ill-a)

turor militarilor forțelor noastre ar
mate, precum și tuturor tinerilor 
care, în brigăzi de tineret, au adus 
contribuția lor la realizarea acestui 
important obiectiv național. (Urale și 
aplauze îndelungate ; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu 
și poporul !“).

Prin înfăptuirea obiectivelor sta
bilite de Congresul al XIII-lea pen
tru acest al 8-lea cincinal, Canalul 
Poarta Albă — Midia-Năvodari va 
rămîne întotdeauna ca un obiectiv 
important realizat prin munca între
gului popor, sub conducerea parti
dului, ca o expresie a forței crea
toare a întregii noastre națiuni. 
(Aplauze și urale puternice ; se 
scandează îndelung „Ceaușescu — 
P.C.R. !“).

Și realizarea acestui canal — ca 
și a altor obiective de dezvoltare 
eeonomico-socială — demonstrează 
justețea politicii partidului nostru, 
care pune în centrul întregii activi
tăți dezvoltarea generală a forțelor 
de producție, a economiei naționale, 
a științei, invățămintului, culturii, 
pentru a asigura ridicarea continuă 
a patriei noastre spre noi culmi de 
progres și civilizație, a bunăstării 
materiale și spirituale a poporului — 
țelul suprem al partidului nostru 
comunist, esența societății socialiste

multilateral dezvoltate pe care o edi
ficăm cu succes. Urale și aplauze ; 
se scandează îndelung „Ceaușescu și 
poporul !“, „Ceaușescu — P.C.R. !*).

Merită de subliniat că partidul 
nostru, poporul român iși concen
trează forțele pentru realizarea de 
noi și noi obiective, care asigură 
ridicarea patriei pe noi culmi de 
progres și civilizație, în timp ce 
multe țări cheltuiesc pentru înar
mare, produc mijloace de distrugere 
a omenirii. Ceea ce ăiii realizat noi 
aici, ceea ce realizăm în întreaga 
țară este expresia politicii de pace 
a Partidului Comunist Român, a 
poporului român, care dorește să se 
pună capăt cursei înarmărilor, să 
fie lichidate armele nucleare, să se 
asigure omenirii pacea — ca bunul 
cel mai de preț, pentru a se putea 
dezvolta și asigura bunăstarea și 
fericirea fiecărei națiuni. (Aplauze 
și urale puternice ; se scandează în
delung „Ceaușescu — pace!“).

Am reținut eu multă satisfacție 
angajamentul luat de constructori și’ 
militari, de brigăzile de tineret care 
au spus că sint gata să meargă pe 
noi șantiere pentru realizarea a noi 
șl noi obiective privind dezvoltarea 
patriei noastre. Intr-adevăr, trebuie 
ca in acest cincinal să realizăm noul 

canal sau amenajarea Argeșului, 
care va trebui să asigure ca 
Bucurcștiul să devină port la Du
năre și la Marea Neagră. Trebuie 
ca, inirr'adevăr, să concentrăm efor
turile și la acest obiectiv, la alte șan
tiere privind dezvoltarea industriei, 
realizarea programului de irigații 

i în vederea înfăptuirii noii revoluții 
agrare, precum și la alte și alte 
obiective pe care trebuie să le reali
zăm în acest cincinal, in următoarea 
perioadă pînă în anul 2000, pentru 
a înfăptui definitiv obiectivul de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate, astfel incit țara 
noastră să ajungă și din punct de 
vedere material Ia nivelul țărilor 
dezvoltate. Din punct de vedere so- 

' cial am intreeut aceste țări. Am re- 
’ alizât o orinduire dreaptă în care 
poporul e stăpin pe destinele sale. 
Am realizat cea măi largă democra
ție, unde muncitorii, țăranii, intelec
tualii, întreaga noastră națiune iși 
asigură făurirea propriului său vi
itor așa cum o dorește, in deplină 
unitate, sub conducerea comuniștilor ! 
(Aplauze și urale puternice ; se scan-, 
dează „Ceaușescu — România, stima 
noastră și mîndria !“).

A fi astăzi revoluționar înseamnă 
a pune mai presus de orice munca 

și activitatea pentru realizarea pro
gramului de dezvoltare a țării. A fi 
revoluționar înseamnă a răspunde 
chemării și a merge acolo unde in
teresele țării, ale națiunii o cer. A 
fi revoluționar înseamnă a lupta 
pentru socialism, pentru comunism, 
a lupta pentru ca poporul nostru să 
devină tot mai puternic din punct 
de vedere material și spiritual, pen
tru asigurarea independenței și su
veranității României. (Urale și 
aplauze ; se-, Scandează îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R. „Ceaușescu 
și. poporul !*•).

Dragi tovarăși și prieteni,
Doresc, încă o dată, să adresez cele 

mai calde felicitări tuturor acelora 
care au contribuit prin munca și ac
tivitatea lor in diferite doiiienii Ia 
realizarea acestui măreț obiectiv, 
încă o dată adresez calde felicitări 
constructorilor, militarilor forțelor 
armate, tineretului patriei noastre, 
tuturor oamenilor muncii urarea de 
noi și noi succese în Întreaga activi
tate, de a face totul pentru înflorirea 
României, pentru bunăstarea întregii 
națiuni ! (Aplauze și urale îndelun
gate : se scandează puternic
„Ceaușescu — P.C.R. !“. „Ceaușescu 
și poporul !“, „Ceaușescu — pace !“).

In această ultimă parte a celpi 
de-al doilea an al actualului cinci
nal, îndeplinirea în cit mai bune 
condiții a tuturor indicatorilor de 
plan constituie, trebuie să constituie 
principalul obiectiv al activității 
desfășurate de oamenii muncii din 
industrie, din agricultură, de pe 
șantierele de investiții, din institu
tele de cercetare științifică .și ingi
nerie tehnologică, din proiectare, 
din absolut toate sectoarele econo
miei naționale. Punînd față în față 
sarcinile prevăzute cu rezultatele 
obținute în perioada care a trecut 
din acest an, muncitorii și specia
liștii din multe unități economice 
au. fără îndoială, motive de satis
facție, știind că și-au făcut pe de
plin datoria, că au îndeplinit ritmic, 
integral planul la producția fizică 
și export, că au reușit să obțină în
semnate economii de materii pri
me. materiale și energie, că au mai 
făcut un pas înainte în direcția 
creșterii eficienței economice.

în numeroase unități însă, aceeași 
analiză comparativă pune în evi
dență o serie de rămîneri.în urmă 
în îndeplinirea sarcinilor de plan. 
Iată de ce, pornind de la situația 
prezentată la recenta ședință a Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a criticat activitatea unor ministere 
și unități economice, a unor comi
tete județene de partid, care nu au 
acționat cu toată fermitatea și răs
punderea pentru înfăptuirea pro
gramelor de măsuri stabilite în ve
derea lichidării lipsurilor ce s-au 
manifestat, pentru asigurarea tutu
ror condițiilor necesare recuperării 
restanțelor și realizarea in bune 
condiții a planului.

în spiritul sarcinilor subliniate la 
ședința Comitetului Politic Execu
tiv, al indicațiilor date cu acest pri
lej de secretarul general al parti
dului, este necesar ca toate cadrele 
de conducere de partid și dc stat 
din economie să acționeze cu în
treaga răspundere pentru ca, in lu
nile noiembrie și decembrie, să se 
înregistreze o îmbunătățire radi
cală a situației din economie, care 
să asigure îndeplinirea în bune 
condiții a planului pe acest an. 
Pentru aceasta, se impune ca în pe
rioada în care ne aflăm să se asi
gure funcționarea cu înalt randa
ment a tuturor capacităților de pro
ducție, astfel incit, producția să se 
realizeze ritmic, în cantitățile .și 
sortimentele prevăzute, conform 
necesităților economiei naționale. în 
această privință, de maximă însem
nătate sint măsurile pe care guver
nul. ministerele, centralele indus
triale și întreprinderile, organele și 
organizațiile de partid sint chemate 
să le adopte pentru înlăturarea fer
mă. neîntirziată a tuturor neajun
surilor legate de atingerea indica
torilor tehnico-economici stabiliți 
la noile capacități de producție. In 
domeniul respectiv, așa cum se cu
noaște, sînt întocmite programe 
speciale prin â căror aplicare tre
buie ca, pînă la Conferința Națio
nală a partidului, să se asigure 
realjzațea parametrilor proiectați la 
toate capacitățile puse în funcțiune; 
O asemenea cerință are o motivație 
economică limpede, indubitabilă : 
pe de o parte, în noile obiective in
trate in funcțiune au fost investite 
valori materiale și financiare im
portante. s-a cheltuit muncă socială, 
s-a consumat din venitul național și 
este deci firesc, este obligatoriu ca 
aceste eforturi să fie răsplătite, ob- 
țlnindu-se producția și eficiența 
economică scontate. Pe de altă 
parte, se cuvine remarcat că pe 
producția noilor investiții se con
tează efectiv. întrucît a fost luată 
in calculul resurselor materiale ale 
economiei ; deci, neasigurarea lor 
integrală poate afecta desfășurarea 
normală a procesului de aprovizio
nare tehnico-materială.

De bună seamă, planul la nivelul 
fiecărei întreprinderi, centrale și pe 
ansamblul ramurilor poate fi con
siderat realizat numai cînd au fost 
îndeplinite toate prevederile, la toți 
indicatorii cantitativi și calitativi. 
Pornind de la această cerință, in 
spiritul exigențelor formulate la re
centa ședință a Comitetului Politic 
Executiv. în fiecare întreprindere 
trebuie să se acționeze cu toată 
hotărîrea pentru buna organizare și 
desfășurare a activității productive, 
luindu-se măsuri pentru utilizarea 
cu spirit gospodăresc a materiilor 
prime, materialelor, combustibilului 
și energiei, pentru reducerea chel
tuielilor de producție și îndeosebi a 
celor materiale, pentru eliminarea 
pierderilor și înlăturarea oricăror 

forme de risipă, astfel îneît să se > 
asigure ridicarea susținută a efi
cienței economice.

După cum se știe. în dezvoltarea 
sa prezentă și viitoare, pentru în
deplinirea sarcinilor de plan, socie
tatea noastră are absolută nevoie 
ca resursele materiale de care di ;- 
pune să lie valorificate superior, 
astfel incit să se asigure sporirea 
venitului național — baza trainică 
a progresului și bunăstării, tn acest 
sens, se cuvine reamintit că orga
nele centrale de sinteză toate mi
nisterele economice, și întreprinde
rile au obligația de a introduce un 
puternic spirit de ordine și disci
plină pentru folosirea materiilor 
prime și materialelor in strictă con
formitate cu normele de consum 
aprobate.

O cerință asupra căreia stă
ruie in mod deosebit tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și care a fost 
readusă în atenție la recenta ședin
ță a Comitetului Politic Executiv, ss 
referă la obligația tuturor unităților 
economice de a realiza numai pro
duse absolut necesare economiei, la 
un nivel calitativ corespunzător, 
competitive pe piața externă. Este 
nefiresc să se realizeze produse de 
calitate inferioară, să se irosească 
resurse materiale și energetice, să 
se imobilizeze capacități, să se con
sume manoperă pentru a produce 
ceea ce nu este nevoie sau care 
valorifică inferior munca, vie și 
materializată, pe care o încorporea
ză. De aceea, la ședința Comitetu
lui Politic Executiv s-a subliniat 
că problema calității reprezintă <> 
sarcină prioritară, care trebuie să 
stea în permanență in atenția mi
nisterelor și centralelor, a organe
lor și organizațiilor de partid, a 
tuturor colectivelor de oameni ai 
muncii. Pentru că. așa cum preciza 
secretarul general al partidului, ca
litatea se asigură in primul rînd in 
producție, la locurile de muncă. De 
aceea, problemele care se ridică in 
acest domeniu trebuie să fie larg 
dezbătute în întreprinderi, in ca
drul organizațiilor de partid, sindi
cale și de tineret, astfel incit să se 
creeze o puternică opinie muncito
rească, un înalt spirit de răspun
dere pentru lucrul bine făcut, de i 
bună calitate, să fie întronate o i 
disciplină și o ordine desăvirșite în 
respectarea normelor privind cali
tatea produselor.

De fapt, ordinea și disciplina 
sint imperative in toate domeniile 
activității unei întreprinderi, inclu
siv in privința utilizării judicioase 
a forței de muncă și a timpului de 
lucru — probleme care s-au situat, 
de asemenea, în atenția ședinței 
Comitetului Politic Executiv. Este 
cit se poate de clar că numai reali- 
zind sistematic sarcinile de pro
ducție în fiecare unitate de timp 
poate fi asigurată îndeplinirea in
tegrală a tuturor indicatorilor de 
plan, înfăptuirea lor ritmică și la 
un nivel calițativ corespunzător. 
Orice pierdere din timpul normal 
de lucru înseamnă in fond o pier
dere de capacitate de producție 
anevoie de recuperat, care se poate 
repercuta negativ asupra modului 
de realizare a sarcinilor de produc
ție pe întreaga ..perioadă de plan. 
Ca atare, folosirea integrală, cu 
înalt randament, a fondului de timp 
productiv, a forței de muncă exis
tente in fiecare întreprindere, in 
fiecare secție și atelier, ,1a fiecare 
loc de muncă reprezintă una din 
cerințele de maximă importanță ale 
acestei perioade.

Concluzia relevată în cadrul șe
dinței Comitetului Politic Executiv 
este aceea că dispunem de tot ce 
este necesar, că există toate con
dițiile ca, printr-o mai bună orga
nizare a producției și a muncii, sar
cinile prevăzute pe 1987 să fie rea
lizate. ca întreaga activitate econo
mică să fie ridicată la un nivel 
superior de calitate și eficiență. 
Este insă necesar ca în industrie, in 
agricultură, in investiții, pretutin
deni să se acționeze cu răspundere, 
cu spirit revoluționar pentru imbu- 
nătăț'rea radicală a situației din 
economic, pentru mai buna organi
zare si desfășurare a activității 
productive. Ca atare, se impune ca 
toate comitetele județene de partid 
să dezbată. într-un spirit; de înaltă 
exigență și răspundere, toate pro
blemele activității productive in 
conferințele județene care vor avea 
loc. să ia toate măsurile necesar" 
pentru ca la. Conferința Națională 
a partidului unitățile din raza lor 
de activitate să se prezinte cu re
zultate cît mai bune în îndeplinirea 
planului.

1
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UN DIALOG PE FLUXUL TEHNOLOGIC ÎNTRE PRODUCĂTOR SI FURNIZORI DESPRE PENTRU MAI BUNA DESFĂȘURARE
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9 9 9 » 9

• •

9 9
A ACTIVITĂȚII ÎN ZOOTEHNIE!

produselor
„Scînteia46 supune atenției o experiență necesar a fi larg generalizată

Articolul -Sesiune deschisă pentru rezolvarea problemelor majore ale 
producției- — publicat in „Scînteia" nr. 14 063 în cadrul ciclului „Adună
rile generale ale oamenilor muncii, cadru optim de afirmare a democrației 
muncitorești și revoluționare" — se încheia astfel : „Adunarea generală 
obligă consiliul oamenilor muncii ca, în prima decadă a lunii noiembrie, 
să organizeze o consfătuire de lucru cu toți cei peste 30 de furnizori de 
materiale, menită să contribuie la perfecționarea relațiilor de colaborare, 
la creșterea răspunderii față de calitatea produselor".

Desigur, așa cum s-a subliniat și la recenta ședință a Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., problema calității reprezintă o sarcină 
prioritară, care trebuie să stea permanent in atenția ministerelor și cen
tralelor, a organelor și organizațiilor dc partid, a tuturor colectivelor dc 
oameni ai muncii. De ce a adoptat insă adunarea generală a oamenilor 
muncii de la întreprinderea de frigidere Găești — căci despre ea este 
vorba — o asemenea hotărîre 7 Pentru a afla răspunsul, în ziua de 6 
noiembrie, la prima oră a dimineții, am pășit pe poarta întreprinderii, 
împreună cu cadre de conducere și specialiști de la întreprinderile 
„Feroemail" Ploiești, „Electromureș" Tg. Mureș, „Policolor" București, de 
șuruburi din Cernavodă și din Rimnicu Sărat, „Electroaparataj" București, 
metalurgică din Bacău, de motoare electrice din Pitești și Sf. Gheorghe, 
de ferite Urziceni, combinatele petrochimic Teleajen, de prelucrare a 
lemnului Suceava, de celuloză și hîrtie Drobeta-Tr. Severin, din alte nu
meroase unități care cooperează, in calitate de furnizori, cu producătorii de 
frigidere din Găești.

rgumente pentru o analiză 
la fața locului

a început acest dialog ? In 
rînd, printr-o suită de argu- 
în favoarea întilnirii dintre 

Pe

Cum 
■imul 
ente 
■oducători și furnizori expuse, 
urt. de inginerul Traian Novolan, 
rectorul întreprinderii de frigidere 
n Găești. și inginerul Ioan Roman, 
spector general în cadrul Inspecta
tului general de stat pentru contro- 
1 calității produselor. Ceea ce ne-a 
rprins in mod plăcut e faptul că 
□bilul acestui dialog producător- 
neficiar n-a fost determinat de a- 
iriția unor probleme grave în re- 
țiile de colaborare. F.l are o cu 
tul altă explicație. Unitatea din 
iești, angajată intr-o puternică 
mpetiție pe piața externă, vizind 
■bunătățirea permanentă a calității 
oduselor, a simțit nevoia să aibă o 
nsultare pe această temă cu toți 
laboratorii săi.
Pentru că fiecare din cele 18 tipuri 

țțigidere produse.de unitatea.,de 
:i. destinate exportului, deși poartă 
irea „Arctic", sint. în final, rezul- 
ul eforturilor depuse, într-o măsu- 
mai mare sau măi mică, de toți 

i peste 30 de colaboratori ai între- 
inderii dimbovițene. Iar dialogul 

care erau invitați să participe 
ma să dea răspuns la o singură 
rebare : ce să facă împreună, pro- 
cător-furnizor. ca și pe viitor fri- 
lerele și congelatoarele fabricate la 
iești să se bucure de aceeași apre- 
re din partea beneficiarilor ?
— Nu se poate să te afirmi astăzi 
piața externă — spunea inginerul 

aian Novolan. directorul întreprin- 
rii-gazdă — bazîndu-te numai pe 
>rtul propriu. Este4 concluzia pe 
•e am desprins-o de hnai mult timp
i confruntarea pe care o avem pe 
ița externă. Dacă produsele noas-
sînt apreciate, este nu numai me

al nostru, ci și al unităților ru 
e colaborăm. După cum cunoaș- 
1. produsele cu marca ..Arctic" sint 
mai intens solicitate pe piața ex- 

nă. Argumentul fundamental ? Ca- 
itea și fiabilitatea lor. Caracteris- 

la care o contribuție hotărîtoare 
au șl colectivele pe care dv. le 
irezentați aici. De ce am consi- 
■at. noi util să ne întîlnim acum ? 
de o parte, pentru că in prezent 

•oape 90 Ia sută din producția uni-
ii este destinată exportabil, cu o 
idere predominantă pe devize con- 
■tiblle. Pe de altă parte, anul 1988 
ie în fata colectivului din Găești 
cini deosebit de mobilizatoare, atit 
ititative, cit și calitative. Mai 
ș ca urmare a creșterii producției 
tlnate 
e noi 
■ și de 
lee să
rii ritmice si de bună calitate a 
teriilor prime și 
p intră în fabricația 
depinde realizarea în 
cestor sarcini.

...Atelierul de debitat tablă. Doi ba- 
1 oți de tablă nu pot fi folosiți. Mo
tivul ? Ondulațiile nu se înscriu în 
standardele admise. Pe loc, reprezen
tantul C.S. Galați analizează abate-

Iată numai trei exemple din multe 
altele prezentate și pe care le con
siderăm deosebit de relevante din cel 
puțin trei motive : a) cu prilejul 
consfătuirii s-au clarificat și rezol
vat la fața locului numeroase pro
bleme deosebite, care altfel ar fi ne
cesitat poate zeci și zeci de adrese și 
telexuri, intr-un cuvint timp pierdut ; 
b) aproape, fără excepție, toți fur
nizorii au recunoscut că încă 
sint multe lucruri care se cer per
fecționate în activitatea de coope
rare ; c) colaboratorii au făcut cu
noștință „pe viu" cu normele riguroa
se de calitate la care apelează par
tenerul extern atunci cind recepțio
nează produsele și au dat asigurări 
că vor face totul spre a se încadra în 
aceste norme de calitate și competi
tivitate.

Dacă dialogul s-ar fi rezumat nu
mai la elementele prezentate mai sus 
— fiecare dintre ele, desigur, impor
tante — consfătuirea ar fi avut, poa
te, o eficiență mai mult... vizuală. 
Interesat șă confere dialogului o efi
ciență garantată, producătorul a ce
rut ca „ultima rundă" a acestuia să 
se poarte în biroul tovarășului Florea

mai

In secția montaj, un nou lot de produse este pregătit pentru a fi livrat 
beneficiarilor

TELEORMAN ALBA

cerințele 
zdravăn.
seama —

con- 
„Nici 

■ ros-

Toate sursele de furaje strinse

exportului. De modul în 
ne vom organiza munca, 
modul in care dv. veți In- 
colaborăm — în sensul li-

componentelor 

bune condiții

impuneizul tehnologic
„flux" calitativ superior în 

domeniul colaborării
'a — aceasta a fost una din con- 
îiile fundamentale ale dialogului 
ducător-furnizor ce s-a desfășurat 
Săești. Parcurgerea întreprinderii, 
fie cu secție, in ordinea fluxului 
nologic, nu a fost o simplă vizită 
documentare. Aici, pe fluxul de 
ricație au fost soluționate opera- 
o multitudine de probleme teh- 

î, s-au angajat dialoguri tăioase, 
i formulat o serie de idei noi, 
iroase. Cîteva exemple semnifi- 
ve ?

rile, le confruntă cu 
tractuale și nădușește 
nu puteam să-mi dau 
tește el cu voce tare — ce probleme 
vă pot crea dumneavoastră niște on- 
dulații. Mi-a fost de mare folos a- 
ceastă vizită". După care se angajea
ză ca, întors acasă, să ia toate mă
surile tehnice la laminare pentru ca 
pe viitor asemenea abateri să nu mai 
apară.

...Laboratorul de probe. Cîteva 
termostate dintr-un lot de 1 000 bu
căți livrate de întreprinderea meca
nică Sadu nu se încadrează în para
metrii stabiliți de comun acord de 
către beneficiar și furnizor. I se pre
zintă inginerului Nicolae Mischie, șe
ful serviciului C.T.C. din cadrul în
treprinderii amintite, cele citeva re
pere. Replica e atit de promptă incit 
surprinde pe toți cei de față : „Aveți 
dreptate. Ne-ați mai comunicat acest 
neajuns. Cum am primit telexul de . 
la Găești. am schimbat dispozitivele, 
în prezent, totul decurge normal. 
Consider foarte utilă această con
sfătuire. Am avut posibilitatea să 
ne convingem „pe viu", cum se spu
ne, de importanța pe care trebuie să 
o acordăm în primul rînd noi, furni
zorii, execuției ritmice și de bună 
calitate a fiecărui produs !“.

...In secția montaj găsim două con- 
teinere cu organe de asamblare. De 
ce două, și nu unul singur ? Pentru 
simplul motiv că nu toate șuruburile 
livrate de întreprinderile specializate 
din Cernavodă și Rimnicu Sărat co
respund dimensional. Așa se explică 
faptul că unele șuruburi nu pot fi 
folosite și au fost depozitate într-un 
conteiner separat. Fără a face deloc 
teoria șurubului, beneficiarul a ară
tat reperele cu pricina producătorilor 
și i-a invitat să încerce să le folo
sească. Gheorghe Ghinea de la com
partimentul C.T.C. din cadrul între
prinderii din Cernavodă a spus : 
„îmi însușesc intru totul observați
ile făcute. Vom întări controlul pe 
flux, astfel .incit nici un singur șu
rub necorespunzător să nu mai ajun
gă la beneficiar".

Răgălie, șeful compartimentului C.T.C. 
al întreprinderii.

Am participat și noi la aceste dis
cuții. Pe biroul șefului compartimen
tului- C.T.C. se află un teanc de do
sare. Curiozitatea ne face să le răs
foim. Pe fiecare copertă este înscris 
mare și citeț numele întreprinderii, 
în interior — o pagină, o singură 
pagină. Parcurgem citeva dosare. 
Conținutul ? Problemele ce trebuie 
soluționate de către fiecare furnizor 
in parte pentru îmbunătățirea calită
ții produselor sau materiilor prime 
pe care Ie livrează unității din 
Găești. Primul dosar, deci și prima 
discuție, cu reprezentantul întreprin
derii de aparataj electric auto șl mo
toare electrice Sf. Gheorghe. „Tova
rășe Beniamin Santha — accentuează 
șeful C.T.C.-ului — produsele pe care 
ni le livrați nu au întotdeauna para
metrii stabiliți. V-am notat în aceas
tă fișă toate cerințele de îmbunătă
țire pe care le solicităm". „M-am 
convins și eu în cadrul vizitei pe 
flux — vine prompt răspunsul. Aveți

CLUJ : Produse noi și modernizate
mașini, instalații și aparate, la în
treprinderea „Metalul roșu" — 
la Combinatul de utilaj greu 
la întreprinderea „Armătura 
15. la „Electroceramica” — ! 
asemenea, s-au finalizat peste 
obiective de cercetare și s-au apli
cat 76 de tehnologii noi, care au 
contribuit la îmbunătățirea nivelu
lui tehnic și calitativ al produselor, 
la mai buna valorificare a resur
selor materiale și energetice, la 
creșterea productivității muncii. 
(Marin Oprea),

Oamenii muncii din întreprinde- 
le industriale, unitățile de cerca
re și de invățămint din județul 
uj desfășoară, in cinstea Confe- 
nței Naționale a partidului și a 
lei de-a 40-a aniversări a Repu-- 
icii, o susținută muncă de crea- 
» pentru asimilarea și introduce- 
a în fabricație a unor noi produ- 

cu parametri calitativi superiori 
consumuri reduse de materii 

ime, materiale și energie. Astfel, 
întreprinderea de electronică 

dustrială și automatizări au fost 
troduse in fabricație peste 30 de

IAȘI : Instalații care economisesc energia electrică 
termică

condițiile unei activități de înaltă 
eficiență. De asemenea, în cadrul 
perfecționării și modernizării pro
ducției a fost realizată încă o in
stalație de preincălzire a aerului 
necesar uscării granulelor polieste- 
rice. Prin punerea în funcțiune a 
acestei instalații se economisesc 
anual peste 400 gigacalorii energie 
termică. (Manole Corcaci).

necesar■

Ș'
La Combinatul de fibre sintetice 
n Iași a fost concepută și reali- 
tă. cu forțe proprii, o instalație 

preincălzire a aerului
ocesului de regenerare a silica- 
lului prin folosirea căldurii re
perate din condensul de abur 
inologic. Această instalație per
ie economisirea anuală a circa 
000 kWh energic electrică, in

dreptate. Mîine cind voi ajunge la 
întreprindere, vom lua toate măsu
rile in vederea mecanizării unor ope
rații la bobinaj, astfel incit să nu mai 
livrăm produse cu fiabilitate redusă”.

Asemenea poziții au avut aproape 
toți furnizorii cărora li s-a înminat 
fisa respectivă. Spunem aproape, de
oarece intr-un caz am fost martori 
și la un dialog care merită reprodus 
întocmai.

— După cum ați văzut, tovarășe in
giner Vasile Dia, în timpul vizitei pe 
fluxul tehnologic, unele din reperele 
realizate la întreprinderea metalur
gică Bacău prezintă anumite defi
ciențe. Chiar nu pot fi înlăturate ? 
Pentru că noi o facem aici, în uni
tate,. cu mari eforturi.

— Nu aveți dreptate. Toate produ
sele noastre sint bune. Dacă ne jig
niți...

— Bine, dar ați- văzut chiar dum
neavoastră, în secție, asemenea 
piese.

— Și acelea corespund. în plus, 
noi am răspuns cu solicitudine la 
toate apelurile beneficiarului.

De ce am reprodus acest episod ? 
Pentru că el este tipic pentru modul 
conservator în care își privesc unii 
furnizori propria activitate. A crede 
că tot ce produci e bun — chiar si 
în fața probelor evidente — înseam
nă a da un „certificat de garanție" 
muncii de slabă calitate. Anumiti 
specialiști vin la asemenea consfă
tuiri cu o singură idee si un singur 
țel : să apere punctul lui de vedere, 
interesul unității pe care o repre
zintă. Se scapă însă din vedere un 
amănunt esențial : interesele îngus
te, departamentale nu pot fi puse 
înaintea intereselor generale ale 
economiei naționale.

Dialogul nu s-a încheiat, 
dialogul continuă

— Ce părere aveți despre rezulta
tele dialogului pe care l-ați încheiat 
cu principalii furnizori ? — îl între
băm, -in final-, pe inginerul- 'Trăiau 
Novolan. - « - ■ - ■■ ■— -

— în primul rind. dialogul n-a fost 
încheiat. El continuă. O dată cu pă
trunderea-- unității noastre eu--produ**»  
se pe tot mai multe piețe externe, 
ne-am propus să ne întilnim cel pu
țin de două ori pe an cu toți colabo
ratorii și furnizorii noștri dirccți. 
Pentru a ne analiza activitatea în 
funcție de noile cerințe ale pieței, 
pentru a elabora o „strategie" 
mună față de aceste cerințe, 
sfătuirea la 
la a doua 
rezultatele 
mari. Să le 
nizorii, într-o singură zi, cu o mul
titudine de probleme, este echiva
lent cu un an de muncă bine gîndi- 
tă. N-a fost ușor să-i adunăm pe 
toți Ia Găești, dar am convingerea că 
am găsit, prin metoda analizei la 
fața locului, cadrul optim de armo
nizare a relației producător-furnizor, 
a mecanismului dc colaborare.

Argumentele interlocutorului ne-au 
adus aminte de o maximă celebră : 
„cine nu vrea să rezolve o problemă 
găsește ușor scuze, cine vrea s-o re
zolve, oricit de grea ar fi. găsește 
întotdeauna mijloace". Atitudinea 
consiliului oamenilor muncii de la 
întreprinderea de frigidere Găești, 
vizavi de abordarea problemei cali
tății produselor, se înscrie pe coor
donatele unei poziții constructive. Și 
se înscrie, cum bine s-a văzut, cu 
bune rezultate.

co- 
Con- 

care ați asistat se află 
ediție. Mă întrebați de 

ei ? Sint nemăsurat de 
faci înțeles de toți fur-

Constantin PRIESCU 
Gheorghe IONIȚA

—

SI
Realizarea marilor obiective ce 

stau în fața zootehniei județului 
Teleorman depinde, in primul rind, 
de asigurarea cantităților de furaje 
necesare. In anul acesta,, cu condiții 
climatice mai deosebite, nu s-au în
deplinit prevederile din program pri
vind producerea finului. Practic, față 
de cele 124 000 tone planificate, s-a 
depozitat numai 66 la sută din can
titatea prevăzută. Mai mult. în unele 
cooperative agricole — Plosca. Ma- 
vrodin, Măldăieni, Necșești, Botoroa- 
ga — realizările sint cuprinse doar 
între 30 și 50 la sută. Pentru aco
perirea deficitului de fin. sub di
recta coordonare a comandamentului 
județean al agriculturii au fost în
treprinse acțiuni ferme la nivelul 
tuturor consiliilor agroindustriale în 
vederea strîngerii unor cantități mai 
mari de suculente și grosiere. Așa 
cum ni s-a spus la direcția agricolă 
județeană, la grosiere se va atinge 150 
la sută, dar la suculente, 
prezent, realizările nu trec 
la sută. Sint multe unitățile 
printr-o bună organizare a 
prin urmărirea permanentă, 
parcursul anului, a problemelor 
zootehniei și rezolvarea lor opera
tivă s-au depozitat în bazele fura
jere cantități de nutrețuri la nivelul 
planului sau chiar măi mult. De 
pildă, la cooperativele agricole de 
producție Slobozia Mindra. Creve- 
nicu, Nicolae Bălcescu. la asocia
țiile economice intercooperatiste Zim- 
nicea și Cervenia, ca să dăm numai 
citeva exemple, s-au produs cantități 
suplimentare de furaje. In compara
ție, este greu de înțeles cum la 
cooperativele agricole Beiu. Segar- 
cea Vale. Băduleasa. Frumoasa — 
toate cu suprafețe agricole la irigat 
— programul la suculente nu s-a 
realizat pînă în prezent decît în pro
porție de 15—20 la sută.

Pornindu-se de la asemenea situa
ții au fost întreprinse noi măsuri 
menite? să asigure i stringers® clin 
cirrip a tutilrOr resurselor de riutre- ' 
țuri. Mai ales că în majoritatea 
cohaiRilor' agroindustriale situata în?, VI 
deosebi în sudul județului — Bu- 
zescu, Furculești, Purani, Salcia, 
Turnu Măgurele, Contești, Piatra, 
Smîrdioasa — mai sint de adunat 
cocenii de pe importante suprafețe. 
Totodată, pentru creșterea valorii 
nutritive a furajelor s-a indicat ca 
o mare parte a volumului de coceni 
să fie tocată și insilozataă în ames
tec cu colete și tăieței de sfeclă de 
zahăr, cu alte resturi vegetale, astfel 
incit să se realizeze și programul de 
furaje suculente cel puțin la nivelul 
planului.

Vremea bună din această 
de noiembrie permite, în 
timp, continuarea acțiunilor 
drept scop asigurarea unor 
corespunzătoare de adăpostire 
animalelor. Potrivit programului ju
dețean s-a acordat și se acordă o 
atenție sporită înfăptuirii 
ple lucrări de construcții 
nizări de care va depinde 
fășurare a activității în 
mele zootehnice. „Practic, pregă
tirile au început cu cîteva luni în 
urmă, o dată cu scoaterea animalelor 
la pășunat — ne spune directorul 
cu producția zootehnică de la direc
ția agricolă județeană. Ion Didă. 
încă de atunci au fost efectuate 
curățirea adăposturilor, reparațiile

pînă în 
de 70 
unde, 

muncii, 
pe tot

perioadă 
același 
ce au 
condiții 

a

unor am- 
și moder- 
buna des- 
toate fer-

ușă, 
pri- 
con- 
rînd

furajere la 
Nenciulești, 
iar la cele 

Nouă și

la instalațiile de alimentare cu apă 
și de evacuare a dejecțiilor, la uși, 
ferestre și plafoane. In luna septem
brie au fost efectuate controale în 
toate fermele cu privire la asigura
rea capacității de cazare a animale
lor. modul de etanșeizare a adăpostu
rilor, execuția căilor de acces, or
ganizarea bazelor furajere, pregă
tirea îngrijitorilor".

Este demn de evidențiat faptul 
că în multe locuri lucrările de mo
dernizare a fermelor zootehnice 
s-au efectuat în regie proprie, prin 
participarea echipelor de construc
tori din unitățile agricole respective. 
Cu deosebire la cooperativele agri
cole Bragadiru, Slobozia Mindra, 
Frăsinet, Comoara, Purani, la aso
ciațiile economice intercooperatiste 
Băduleasa și Cringeni s-a acționat 
cu răspundere și spirit gospodăresc 
pentru pregătirea adăposturilor zoo
tehnice.

Ținind seama de faptul că timpul 
este înaintat și iarna bate la 
supunem atenției cîteva aspecte 
vind rămînerile în urmă la 
strucțiile zootehnice. în primul
faptul că. datorită lipsei de preocu
pare a conducerilor unor cooperative 
agricole — Rădoiești, Brînceni, 
Viișoara, Turnu Măgurele, „Parti
zanul Roșu", Zimnicea, Peretu, Gă- 
lăteni — nu s-au încheiat lucrările 
de modernizare a adăposturilor, in- 
vocîndu-se lipsa unor materiale și a 
forței de muncă. Nu s-au realizat 
din programul județean cele 15 in
stalații de muls la bidon și cele 8 
instalații de evacuat dejecțiile. De 
asemenea, nu s-au asigurat utilajele 
pentru bucătăriile 
cooperativele agricole 
Vînători și Năsturelu,
din Botoroaga, Siliștea 
„Timpuri Noi" Troianu, deși există 
instalațiile, aferente, acestea nu au 
fost montate pînă în prezent. Im
portante rămîneri în. urma se înre
gistrează și la construcția complexu
lui pentru creșterea și îngrășarea 
tineretului taurin din Siliștea (Aso
ciația economică intercooperatistă), 
lucrările fiind începute cu mai mulți 
ani în urmă. Au fost stabilite aici 
de mai ‘multe ori termene de punere 
în funcțiune, eșalonată, a celor 5 
hale și a dotărilor aferente comple
xului, dar, de fiecare dată, între
prinderea județeană antrepriză de 
construcții-montaj nu s-a achitat de 
obligațiile ce i-au revenit. Practic, 
mai sint de executat aici finisaje 
la primele trei hale, unde lucrările 
de construcție sint încheiate, precum 
și probele la instalațiile de alimen
tare cu apă și de evacuare a dejec
țiilor și la bucătăria furajeră. La 
celelalte două hale trebuie continua
te lucrările ce au drept scop reali
zarea boxelor și a pardoselilor. 
Sint necesare însă, pentru finaliza
rea în cel mai scurt timp a acestui 
important obiectiv zootehnic, mo
bilizarea pe .șantier a unui mai mare 
număr de forțe umane și mecanice, 
aprovizionarea ritmică cu materiale, 
buna organizare a activității construc
torilor.

Din cele relatate decurge necesi
tatea de a se acționa energic in 
vederea încheierii neîntîrziate a tu
turor pregătirilor pentru iernarea 
animalelor, ințelegînd prin aceasta 
strîngerea și depozitarea în bazele 
furajere a tuturor resturilor vege
tale care se mai află in cîmp, fina
lizarea amenajărilor la grajduri 
saivane, astfel incit să se 
condiții bune pentru 
îngrijirea animalelor.

competitiv, eficientUn nou produs

FĂGĂRAȘ

Stan ȘTEFAN 
corespondentul „Scînteii

asigure 
hrănirea și

în unitățile agricole din județul 
Alba, așa cum este firesc, acum în 
pragul iernii, în centrul atenției se 
află activitatea din zootehnie. în 
toate sectoarele și fermele de creș
tere a animalelor, măsurile de pregă
tire pentru perioada de iarnă sint 
practic încheiate. Pentru perioada de 
stabulație s-au construit 6 grajduri 
noi destinate bovinelor în cooperati
vele agricole din Cricău, Sîntlmbru, 
Ghirbom, Gîrbova, Pianu de Jos, 
Săliște. 3 saivane la cooperativele 
agricole din Săsciori, Săliște și Și- 
pot. 6 maternități pentru scroafe la 
Lancrăm, Berghim, Bucerdea Gri- 
noasă. Cetatea de Baltă, Daia Româ
nă și Galda de Jos. „Pentru acest 
an nu am avut de construit adăpos
turi noi, ne spune Cornel Dumitru, 
inginerul-șef al cooperativei agrico
le din Ighiu. Insă am avut de repa
rat grajdurile, de modernizat căile 
de acces spre ferme și baza furaje
ră. Am construit și un finar nou, 
astfel că în întregime furajele sint 
puse la adăpost. Am intârit contro
lul în fermă și am sporit exigența 
față de desfășurarea programelor de 
grajd".

Și în alte unități agricole, măsu
rile de pregătire a adăposturilor 
destinate iernării animalelor au fost 
însoțite de preocuparea pentru asi
gurarea și buna gospodărire a fu
rajelor. Astfel, au fost construite fi- ' 
nare noi și în cooperativele agricole 
din Unirea și Șipot. în alte unități 
au fost extinse cele existente, astfel 
incit capacitatea de depozitare a fu
rajelor s-a mărit cu 7 400 tone. în 
acest an au fost puse in funcțiune 
încă 7 bucătării furajere în fermele 
zootehnice ale cooperativelor agrico
le din Răhău, Sebeș, Cuț, Oarda de- 
Jos, Teiuș, Roșia de Secaș și aso- ' 
ciația economică intercooperatistă 
Mirăslău. In cooperativele agricole și 
asociațiile economice intencooperatis-or> 
te cu profil zootehnic există 100 de 
bucătării furajere în funcțiune. Fie
care fermă zootehnică dispune astfel 
de condiții de preparare și tocare a 
hranei. îndeosebi a fibroaselor, ceea 
ce asigură o mai bună gospodărire 
și o utilizare mai eficientă a aces
tora in hrana animalelor.

„Concomitent cu acțiunile și mă
surile privind pregătirea adăposturi
lor și asigurarea furajelor am luat 
o seamă de măsuri pentru buna 
desfășurare a activității zilnice in 
zootehnie — ne spune inginerul 
Pompei Birlea. directorul general al 
direcției agricole a județului. Toate 
unitățile au fost îndrumate să-și 
completezț: numărul de îngrijitori 
necesari, să-și intocmească și să res
pecte programele de grajd. rațiile 
stabilite. De curînd am inițiat un 
control complex cu caracter perma
nent. exercitat in unități de o for
mație condusă de directorul adjunct 
cu probleme de zootehnie, în care 
sint incluse cadre de conducere și 
specialiști de la inspectoratul sanitar 
veterinar, inspectoratul pentru con
trolul calității furajelor și alții. Pe 
baza concluziilor desprinse au fost 
stabilite măsuri operative, care ur
mează să fie aplicate in unitățile 
agricole, precum și evidențiate pro
blemele care urmează să fie solu
ționate de diferite organe județene. 
Săptămînal, de regulă vinerea, se 
analizează in fiecare consiliu agro
industrial modul cum au fost rezol
vate problemele respective".

Buna desfășurare a activității din 
zootehnie depinde, in continuare, de 
grija și exigența cu care se acțio
nează in fiecare fermă, pentru ca 
activitatea să se desfășoare în mod 
corespunzător. Mai ales in perioada 
de iarnă nu trebuie să se uite fap
tul că zootehnia este o activitate 
neîntreruptă.

Ștefan DINICA
corespondentul „Scînteii

Instalație de înaltă tehnicitate
La Combinatul chimic din Făgă

raș a intrat in circuitul productiv, 
la întreaga capacitate, o nouă și 
importantă instalație. Este, vorba de 
instalația de prelucrare a toluenu- 
lui din care se obțin produse ce 
stau la baza fabricării unei largi 
game de coloranți, medicamen
te și altele. Deși suprafața pe 
care o ocupă este aproximativ 
egală cu cea a vechii instalații, ea 
realizează o producție și o produc
tivitate de trei și, respectiv, două 
ori mai mare. Calitatea produselor 
se situează la cel mai ridicat nivel, 
fapt confirmat și de rapida solici
tare a acestora la export. Totoda
tă, noua instalație asigură o valori-

ficare superioară a materiei prime. 
Unul dintre factorii determinant ai 
înaltelor performanțe atinse de 
noua instalație o constituie gradul 
ridicat de automatizare și electroni- 
zare a , proceselor de producție, a 
căror conducere se asigură de la un 
tablou central de comandă. Dato
rită grijii deosebite cu care s-au 
executat lucrările de construcții și 
pregătirii temeinice a personalului 
muncitor, care a participat nemij
locit la montajul utilajelor și ia 
efectuarea probelor, instalația a 
intrat în regimul de funcționare 
la nivelul parametrilor proiectați 
înainte de termenul stabilit. (Nico
lae Mocanu).

Recent, în cadrul unităților Cen
tralei industriale de reparații auto a 
fost asimilată fabricația drezinei de 
capacitate mică, varianta L, produs 
competitiv și eficient. Realizat ex
clusiv in concepție proprie , (pro- 
iectul-cadru 
de proiectări 
de specialiștii întreprinderii de 
parații auto 
noul produs — prezentat în imagine 
— este, de fapt, un minitren, multi
funcțional (format din drezina motor 
și trei remorci), destinat lucrărilor 
de întreținere și reparare a.căii fe
rate și a instalațiilor aferente.

Important este faptul că produ
cătorul principal — întreprinderea 
de reparații auto „Grivița“-Bucu- 
rești — utilizează numai materiale, 
piese, subansamble și aparatură fa-

aparține Institutului 
căi ferate, completat 

re- 
„Gri vița”-București),

bricată in țară. Bunăoară, se folo
sește un motor tip D 127, de 68 CP, 
realizindu-se un consum de 12,3 li
tri carburant la 100 km. Viteza de 
circulație este de 50 km pe oră la o 
încărcare maximă de 5 tone. în ca
bina drezinei, care dispune de pos
turi de conducere la ambele capete, 
poate fi transportată în condiții con
fortabile o echipă de intervenție for
mată din 12 persoane. Remorcile au 
bene basculante pe ambele părți, in 
echiparea minitrenului intrînd și o 
macara pivotantă de 500 kg pentru 
încărcarea și descărcarea mecanizată 
a traverselor de cale ferată. De ase
menea, se pot transporta două șine 
de cale ferată în lungime maximă de 
30 metri fiecare.

După cum ne-a relatat tovarășul 
Gavril Corăbian, directorul general

al Centralei industriale de reparații 
auto, produsul este realizat la nivel 
mondial, eliciența sa constata în
deosebi în faptul că permite'redu
cerea duratei de scoatere din circu
lație a secțiunii de cale ferată pe 
care se execută intervenția, mijloa
cele mecanizate aflate in dotare asi- 
gurind echipei de lucru o înaltă pro
ductivitate a muncii. De asemenea, 
parametrii economici sint supe
riori tipurilor utilizate în prezent, 
intrucît consumul de combustibil este 
redus, iar capacitatea de transport 
este ridicată în raport cu greutatea 
proprie, 
vizează 
riantele 
urmînd 
căilor ferate. (Corneliu Cârlan).

în continuare, preocupările 
diversificarea fabricației, va- 
constructive avute in vedere 
să acopere toate necesitățile

ANINA

Realizări ale minerilor
Depășind zilnic sarcinile planului 

de producție, colectivele muncito
rești 
niere 
putui 
pună 
nomiei naționale 140 000 tone căr
bune. Cele mai frumoase realizări 
le înregistrează brigada de la Ori
zontul 3 Vest cu planul îndeplinit 
în proporție de 106.8 la sută, des
pre care minerul Gheorghe Bozdog

din cadrul întreprinderii mi- 
Anina au reușit, de la înce- 
anului și pînă în prezent, să 
suplimentar la dispoziția eco-

a ținut să ne precizeze : „Aseme
nea tuturor minerilor țării, și noi, 
cei de la Anina, acționăm cu hotă- 
rîre pentru a da țârii Cit mai mult 
cărbune. Angajamentul nostru este 
să creștem producția cu cheltuieli 
materiale cit mai mici".

Este de subliniat faptul că efor
turile depuse de minerii de aici, 
pînă în prezent, se concretizează 
în reducerea cu circa 8 la sută a 
cheltuielilor materiale de produc
ție. (Ion D. Cucu).

produse.de
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Tovarășul Nicolae Ceausescu, împreună cu tovarășa Elena Ceausescu, a 
grandioase obiective ale construcției socialiste: podurile de la Fetești 

si Canalul Poarta Albă - Midia-Năvodari

inaugurat ieri 
si Cernavodă

(Urmare din pag. I)
Intimpinați cu piine și sare, to

varășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au fost 
apoi înconjurați cu multă dragoste 
dc șoimi ai patriei, pionieri, tineri și 
tinere, in frumoase costume popu
lare. care le-au oferit buchete de 
flori.

Oamenii muncii purtau drapele 
roșii și tricolore, portrete ale to
varășului Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu. panouri pe 
care se aflau înscrise calde urări la 
adresa partidului, patriei și poporu
lui român. S-a aclamat cu însufle
țire „Ceaușescu-P.C.R.!“, „Ceaușescu 
și poporul!“, „Stima noastră și min- 
dria, Ceaușescu-România !“.

Tn această atmosferă sărbăto
rească, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au fost 
invitați să parcurgă primii kilome
tri de pe podul ce traversează apele 
brațului Borcea și autostrada. Fetești- 
Cernavodă. De-a lungul traseîilui 
străbătut, împodobit cu drapele 
tricolore și roșii, au fost salutați cu 
deosebit entuziasm de zeci de mii de 
oameni ai muncii aflați de o parte 
și de alta a autostrăzii. Frontispiciu! 
impunătoarei construcții era domi
nat de portretul secretarului general 
al partidului, sub care se afla 
Înscris : „Epoca Nicolae Ceaușescu, 
ani de mărețe înfăptuiri socialiste 
și luminoase perspective comuniste".

Vastul complex ce se inaugurează 
astăzi se înscrie intre aceste mari 
izbinzi ale timpului nostru.

Pe baza indicațiilor și orientărilor 
secretarului general a! partidului, 
proiectanții au examinat Și stabilit 
soluții noi. îndrăznețe pentru a asigu
ra traversarea paralelă a fluviului, 
pfe calea ferată și pe șosea. în 
această zonă care unește pe drumul 
cel mai scurt Capitala de litoralul 
Mării Negre.

La capătul unor ani de muncă în 
fața planșetei, in laboratoarele de 
încercări, in fabricile și uzinele țării, 
acolo unde s-au plămădit rind pe 
rînd componentele uriașelor poduri, 
de efort susținut al muncitorilor 
care au lucrat direct, in condiții 
deosebite, în albia Borcei și a Du
nării, de bătălii aprige cu vitregiile 
naturii, complexul marilor poduri 
poate fi admirat in întreaga lui mo
numentalitate. El se descoperă pri
virii. aici, la Fetești, prin dantelăria 
de oțel a podului de cale ferată 
dublă, avind. deasupra apei. 420 me
tri și prezentind trei deschideri de 
cîte 140 metri. Infrastructura din 
beton armat este așezată pe piloți 
de mare adincime. Tehnologiile de 
execuție și montaj sint in mare parte 
realizate pentru prima oară in țara 
noastră. In vecinătatea căii ferate se 

desenează panglicile de asfalt ale 
celor două căi de circulație*  rutieră.

După parcurgerea podului de peste 
apele brațului Borcea și examinarea 
lucrărilor acestei importante con
strucții. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
străbătut, in continuare, in mașină, 
noul trortson de autostradă Fetești- 
Cernavodă, in lungime de 17 km. La 
realizarea lui. proiectanții au avut 
in vedere faptul că acest sector este 
parte integrantă a viitoarei auto
străzi București-Constanța, care, in 
prima fază a dării sale în exploa
tare. se racordează la drumurile 
existente, distanța dintre București 
și Constanța reducîndu-se astfel cu 
aproape 50 km față de itinerarul 
actual care traversează podul Giur- 
geni-Vadu Oii. De menționat că, 
pentru prima dată in istoria trans
porturilor în țara noastră, calea 
ferată și ruta auto vor traversa îm
preună fluviul, fapt care a permis 
dimensionarea judicioasă a investi
țiilor/ creind. totodată, posibilități 
pentru organizarea -în cele mai bune 
condiții a traficului.

Lă sosirea pe teritoriul ju
dețului Constanța. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost intimpinați cu 
puternice aplauze și ovații de mii de 
locuitori din Cernavodă și din lo
calitățile învecinate, de constructorii 
noului pod și salutați cu deosebită 
stimă de tovarășii Mihai Marina, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Constanta al P.C.K., general
colonel Vasile Milea. ministrul 
apărării naționale. Pavel Aron. mi
nistrul transporturilor și telecomu
nicațiilor.

O gardă, alcătuită din militari, 
membri ai gărzilor patriotice și ai 
detașamentelor de pregătire a tine
retului pentru apărarea patriei, a 
prezentat onorul. S-a intonat Imnul 
de stat al Republicii Socialiste 
România.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceausescu le-au fost 
prezentate caracteristicile tehnice și 
funcționale ale complexului de po
duri dunărene, modul in care s-au 
desfășurat lucrările.

Podul de lâ Cernavodă. • cel mai 
mare pod peste Dunăre — cu cale 
ferată dublă și autostradă la același 
nivel — are o lungime de 4?0 m. cu 
o deschidere centrală de 190 m. pe 
sub el puțind naviga. în dublu sens, 
nave fluviale de dimensiuni maxi
me. Distanța de la luciul apei pină 
la pod este de 30 m.

La numai citeva zecî de metri 
distanță, podul construit in 1894 de 
Anghel Salignv. unanim considerat 
la vremea sa drept una din lucrările 
remarcabile de acest gen din lume, 
va rămine în folosință pentru a 

prelua o parte din trafic In mo
mente de virf ale circulației pe ca
lea ferată.

In aplauzele și uralele celor pre- 
zenți. tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
tăiat panglica inaugurală a com
plexului feroviar și rutier de la 
Fetești-Cernavodă, care se înscrie ca 
o nouă și impresionantă ctitorie a 
perioadei de mărețe împliniri des
chisă de cel de-al IX-lea Congres 
al partidului.

Miile de oameni ai muncii aflați 
la locul de desfășurare a ceremo
niei și-au manifestat din plin bucu
ria de a fi părtași la acest moment 
cu multiple și profunde semnifica
ții. Ei au aclamat cu entuziasm pen
tru partidul și patria noastră socia
listă, pentru conducătorul Româ
niei.

Adresîndu-se numeroșilor con
structori prezenți, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a transmis cele 
mai- calde felicitări tuturor celor 
care și-au adus contribuția la reali
zarea- acestui important', obiectiv 
economic, le-a urat succese tot mai

Un nou drum al Dunării spre mare — prin noua 

arteră de navigație Poarta Albă — Midia-Năvodari
Kilometrul zero al Canalului Poar

ta Albă — Midia-Năvodari. In 
această zi, care va rămine înscrisă la 
loc de cinste în cronica datelor me
morabile- ale evului nostru socialist, 
au venit aici mii de constructori, că
rora li s-au alăturat numeroși lo
cuitori ai așezărilor dobrogene înve
cinate.

Flutură steaguri tricolore, și roșii. 
Prin urale și ovații, cei prezenți dau 
glas bucuriei de a se reîntilni cu 
secretarul general al partidului, pre
ședintele Republicii, a cărui gîndire 
vizionară a stat la baza înfăptuirii 
acestui vast obiectiv hidrotehnic, 
noua arteră de ape deschisă astăzi 
navigației.

Festivitatea inaugurării oficiale a 
noului canal se desfășoară la locul 
unde apele Canalului Dunăre — 
Marea Neagră se îngemănează cu 
cele ale noii căi navigabile.

La coborirea din elicopter, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost salutați cu 
deosebită căldură de reprezentanți ai 
conducerii Centralei de construcții 
hidrotehnice, ai organelor locale de 
partid și de stat.

O gardă alcătuită din ostași ai ma
rinei militare, membri ai gărzilor pa
triotice și ai detașamentelor de pre
gătire a tineretului pentru apărarea 
patriei prezintă onorul ; a fost into
nat Imnul de stat al Republicii So
cialiste România. 

mari în activitatea lor viitoare, 
multă sănătate și fericire.

Urările secretarului general al 
partidului au fost primite cu multă 
bucurie și însuflețire de toți cei pre
zenți, care au aplaudat și ovațio
nat îndelung. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost înconjurat 
cu căldură de constructori, cărora 
le-a strîns mîinile cu căldură, feli- 
citîndu-i, încă o dată, pentru munca 
desfășurată, pentru succesele remar
cabile obținute.

In imediata apropiere se zărește 
Canalul Dunăre — Marea Neagră, 
construit din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, realizare a epocii 
inaugurate de Congresul al IX-lea al 
partidului ; se văd, de asemenea, co
loanele de beton ale primei centrale 
nucleare din țara noastră, obiectiv de 
cea mai mare importanță pentru eco
nomia națională. In frumosul amfi
teatru natural se distinge noua în
fățișare a orașului Cernavodă.

în aplauzele și ovațiile mulțimii, 
elicopterul prezidențial ă decolat, , in- 
dreptîndu-se spre Poarta Albă.

In onoarea președintelui Republi
cii, comandantul suprem al forțelor 
noastre armate, pe navele flotilei de 
Dunăre ancorate in zonă a fost ar
borat la catarg marele pavoaz.

Pionieri și șoimi ai patriei oferă 
conducătorului iubit al partidului și 
statului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu. frumoase 
buchete de flori, le mulțumesc din 
suflet pentru grija permanentă ce o 
manifestă pentru tinăra generație a 
țării și le urează mulți ani cu sănătate.

în aclamațiile și uralele zecilor de 
rhii de oameni prezenți pe malurile 
canalului și pe platforma din jur, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, aflat 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, la bordul navei „Danu- 
bius", taie panglica inaugurală a 
noii căi de navigație. Răsună acor
durile solemne ale Imnului patriei, 
in timp ce echipajele aliniate pe 
puntea navelor militare prezintă o- 
norul.

în acest moment istoric capătă îm
plinire munca neobosită, desfășurată 
în perioada anilor 1984—1987, de mii 
de constructori, de militari, de bri
gadierii de. pe Șantierul național al 
tineretului, care au înscris în aceas
tă nouă epopee a muncii pentru țară 
adevărate fapte de eroism muncito
resc.

Emblema acestei mărețe realizări a 
construcției socialismului in patria 
noastră iși găsește expresia in marea 

inscripție care, de la Înălțimea nou
lui pod, se înscrie ca un semnifica
tiv arc de triumf : „Canalul Poarta 
Albă—Midia-Năvodari — o nouă cti
torie a epocii de aur din istoria 
României, Epoca Nicolae Ceaușescu".

Se parcurge apoi, la bordul navei, 
Canalul Poarta Albă—Midia-Năvo
dari. însăși calea navigabilă străbă
tută, lucrările ce se înfățișează de o 
parte și de alta a canalului, stau 
mărturie pentru puterea de muncă 
și capacitatea creatoare a construc
torilor. Astfel a luat naștere calea 
navigabilă care se desprinde din Ca
nalul Dunăre — Marea Neagră la 
km 35, urmind un traseu ce trece 
prin apropierea localității Ovidiu, 
apoi prin lacul Mamaia, la limita sa 
nordică, pentru a debușa în portul 
maritim Midia, o altă ramificație a 
sa ajungind in lacul Năvodari și 
avind ca punct terminus al șenalului 
navigabil portul mineralier Lumini
ța. Are o lungime de 26.6 km, plus
5 km drenai, navigabil in lapid ^Jă**  ; 
vodari ; âdincimea apei in ifânal eăte: ' 
de 5,5 m și gabaritul de trecere pe 
sub poduri de 12.5 m ; principalele 
obiective hidrotehnice ale canalului 
sint : ecluza Ovidiu. cu o cădere de 
6.5 m, ecluza Năvodari, cu o cădere 
de 2 m, porturile Ovidiu și Luminița.

Acum, cînd totul este gata, se im
pune să amintim că edificarea cana
lului a necesitat un mare volum de 
lucrări, între care : excavarea a pes
te 70 milioane mc de pămint și rocă,
6 milioane mc de umpluturi în ma
luri. 250 000 mc de beton turnat, 
consolidarea taluzelor pe o suprafață 
de 1 135 mii mp. Au fost încorpora
te, de asemenea. 10 000 tone confec
ții metalice și tabliere. 2 000 tone 
echipamente diverse, 35 000 tone oțel 
beton, 8,5 milioane tone de piatră 
spartă și brută etc.

Ca și la canalul magistral Dunăre 
— Marea Neagră, peste noua cale de 
apă au fost înălțate 7 poduri rutiere 
și de cale ferată, care constituie 
realizări ale ingineriei tehnologice, 
asigurînd un transport operativ și 
fluent peste albia canalului.

Nava prezidențială, escortată de 
vedete militare rapide, avansează. 
De-a lungul malurilor, miile de par
ticipant ovaționează îndelung pen
tru partid și secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru 
patria noastră dragă.

Pe primii 8 km ai canalului au lu
crat militarii. Ei au acționat, și de 
această dată, cu totală dăruire, in- 
deplinindu-și exemplar angajamen
tul asumat in fața comandantului 
suprem, iar, după împlinirea acestei 
misiuni, au preluat și alte lucrări de 
pe întreg traseul canalului, armata 
aducindu-și o contribuție însemnată 
la edificarea acestei noi și mărețe o- 
pere constructive.

Zeci și zeci de mii de construc
tori și locuitori ai așezărilor dobro
gene au făcut calde manifestări de 
dragoste, prețuire și deosebită stimă 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, to
varășei Elena Ceaușescu.

Se parcurge apoi o zonă a 
canalului, unde albia a trebuit să
pată in piatră dură, pină la o a- 
dîncime de 73 metri, o adevărată 
probă a bărbăției, tenacității și hăr
niciei constructorilor, a calităților 
tehnice ale utilajelor românești fo
losite aici.

Km 15 plus 230 m. Aici, la ecluza 
Ovidiu, ca și in continuare, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu sint salutați cu 
deosebită căldură de zeci de mii de 
dobrogeni, care, masați pe maluri, 
dau expresie sentimentelor lor de 
înalt respect și prețuire.

în continuare se parcurge pină la 
ecluza Năvodari partea de canal în
credințată spre execuție tineretului. 
, Jjfințru a indeqBpi cu cinsta te. 
ceasta misiune de’inhltă răspundere, 
fii perioada mai 1984 -- noiembrie 
1986, peste 7 500 de tineri brigadieri 
din aproape toate județele patriei au ’ 
executat un volum de lucrări in- vă- ''1 
loare de circa 880 milioane lei, con
cretizat între altele în excavarea a 
8,2 mii. mc de pămint și rocă, tur
narea a 50 000 mc de beton, executa
rea a 300 000 mp de protecții maluri. 
4 km de diguri, 20 km de drumuri 
tehnologice și alte lucrări.

S-a scris aici, la Midia — Năvodari, 
o nouă filă in cartea de onoare ce 
cuprinde faptele de muncă patriotică, 
revoluționară a tinerei generații din 
patria noastră.

La Năvodari au venit, pentru a-1 
intimpina pe secretarul general al 
partidului, zeci de mii de oameni ai 
muncii, tineri și vîrstnici, femei și 
bărbați.

Dispuși intr-un imens patrulater, 
pe laturile căruia se găsesc ostași, 
brigadieri, constructori, toți cei pre
zenți fac o entuziastă primire to
varășului Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu.

Sint prezentate rapoartele celor ce 
au contribuit la realizarea canalului, 
militari, brigadieri și constructori. In 
acest cadru, trei dintre reprezentan
ții acestora, inginer Zamfir Mustea- 
tă, colonel-inginer Constantin Vină 
și Constantin Andrei, comandantul 
Șantierului național al tineretului, au 
prezentat secretarului general al 
partidului rapoartele constructorilor. 
Din cuprinsul acestora răzbate min- 
dria de a fi participat cu toate for
țele la realizarea unei noi și îndrăz
nețe opere constructive, de a trăi 
și munci in această epocă de îm
pliniri fără precedent,. „Epoca 
Nicolae Ceaușescu". Vorbitorii au 
subliniat hotărirea constructorilor, 
militarilor, a tinerilor brigadieri de a

merge pe alte șantiere ale țării pen
tru a participa la inălțarea noilor 
obiective prevăzute în programele de 
dezvoltare multilaterală a patriei.

In aplauzele și uralele celor pre
zenți a luat cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România.

Cuvintele mobilizatoare ale secreta
rului general al partidului, ideile sale 
înălțătoare au găsit un amplu ecou 
in inimile celor prezenți, care au 
dat glas adeziunii lor profunde, ca și 
a întregului popor, la politica parti
dului și statului nostru, a hotăririi 
ferme de a transpune în viață obiec
tivele înfloritoare stabilite de Con
gresul al XIII-lea.

în această atmosferă, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au îndreptat către bri
gadierii și constructorii canalului, 
către militarii forțelor armate care 
au ețințribuțț-“ lă“țe’|ănzarea acesftet 
opet-e și s-aii fotografiat cu fiecâre 
dintre marile grupuri de constructori. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a strîns 
miinile, ,m\ițtt)î-‘'<jQp'.Șttudfori prezgtljjC 
iar aceștia, la rindul lor. au mulțu
mit conducătorului partidului și țării 
pentru această nouă vizită, expri- 
mîndu-și. in cuvinte simple, pornite 
din inimă, întreagă dragoste și re
cunoștință.

Apoi, tovarășul Nicolae CeaUșescu 
și tovarăș i Elena Ceaușescu și-au 
luat rămas bun de la cei prezenți. 
adresindu-le urări de multă sănătate 
și fericire.

Festivitățile de inaugurare oficială 
a sistemului complex de transport 
rutier șl feroviar de la Fetești și 
Cernavodă și a noului canal Poarta 
Albă — Midia-Năvodari s-au con
stituit intr-un eveniment memorabil.

Zecile de mii de constructori, de 
oameni ai muncii prezenți la aceste 
momente de istorie românească au 
dat expresie, și cu acest prilej, prin 
impresionante manifestări, sentimen
telor de dragoste, stimă și prețuire 
pe care toți fiii patriei le nutresc 
față de conducătorul partidului și 
statului. Intr-o n mosferă de intensă 
vibrație patrio'i ă ce pune pregnant 
în evidență unitatea întregului nostru 
popor in jurul partidului, al secreta
rului său general, s-a dat expresie 
angajamentului ferm al comuniștilor, 
al tuturor fiilor țării de.a acționa cu 
devotament, cu abnegație revoluțio
nară pentru înfăptuirea exemplară a 
planurilor și programelor de dezvol
tare multilaterală a patriei noastre 
socialiste, pentru a intimpina cu noi 
și tot mai mari succese Conferința 
Națională a partidului și ă 40-a ani
versare a proclamării Republicii.

(Agerpres)
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ACTIVITATEA POLITICO-EDUCATIVĂ - STRlNS LEGATĂ DE VIAȚĂ, 

SARCINILE FIECĂRUI COLECTiy

Prin intensificarea educației socialiste - la ridicarea 
conștiinței revoluționare a tinerilor comuniști!

Succesul nu așteaptă anii

O trăsătură distinctivă a muncii politico- 
ideologice și cultural-educative destinate formă
rii omului nou, conștiinței înaintate, socialiste o 
constituie caracterul ei concret, viu, strins legat 
de cerințele pe care înseși viața și munca 
oamenilor le ridică zi de zi. Munca educativă, 
politico-ideologică nu poate avea un caracter 
abstract, general, fără conținut. Eficiența ei 
trebuie să se' măsoare în fapte concrete, în 
rezultatele din producție ce exprimă creșterea 
gradului de răspundere față de îndeplinirea 
sarcinilor sociale, față de sporirea avuției 
materiale și spirituale a societății. Așa cum

arăta secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, nu se poate vorbi despre 
o bună și eficientă activitate educativă, poli
tică și culturală acolo unde rezultatele in 
producție sint slabe, după cum este limpede că 
măsura reală a muncii pentru formarea oame
nilor, pentru perfecționarea pregătirii lor morale 
și profesionale, pentru ridicarea conștiinței lor, 
a sentimentului de răspundere muncitorească, 
comunistă o dau numai faptele, atitudinile și 
convingerile lor materializate in contribuția pro
prie, nemijlocita la realizarea programelor de 
dezvoltare economico-socialâ, a planurilor de pro

ducție. De aceea, pentru a da finalitatea dorită 
muncii politico-educative, ea trebuie desfășurată 
în forme vii, cu mijloace convingătoare, să se 
adreseze in toate împrejurările oamenilor, ținînd 
seama de preocupările lor. A discuta cu oame
nii, o clarifica problemele pe care ei le ridică 
și a determina o atitudine intransigentă, promptă 
față de neajunsurile care mai pot apărea, a asi
gura ridicarea gradului de responsabilitate și a 
mobiliza forțele pentru mersul continuu înainte 
sint cerințe esențiale ale unei munci politico- 
educative care să răspundă imperativelor ac
tuale.

Concomitent cu activitatea de în
tărire a rindurilor partidului con
centrată in direcția 'sporirii conti
nue a exigenței față de calitățile 
moral-politice și profesionale ale ce
lor ce solicită să fie primiți in 
partid, astfel ca inaltul titlu de co
munist să fie atribuit numai acelo
ra care — la locul de muncă, in via
ță și societate — dovedesc spirit re
voluționar. o atitudine inaintată, 
responsabilă în îndeplinirea sarcini
lor. o înaltă conștiință politică și ce
tățenească, Comitetul municipal de 
partid Slatina se preocupă, totodată, 
de formarea și educarea noilor co
muniști pentru ca organizațiile de 
partid din care fac parte să se bi- 
zuie pe deplin pe contribuția lor in 
înfăptuirea rolului și sarcinilor ce 
le revin. In acest sens, tovarășul 
Petre Cazangiu, secretar al comite
tului municipal de partid, ne-a rela
tat : „încă de la începutul partici
pării lor la viața de organizație, co
muniștii trebuie să înțeleagă că, pe 
lingă calitatea lor de oameni ai 
muncii, ei sint datori să-și asume 
răspunderi care depășesc cadrul în
datoririlor lor la locul de muncă, 
presupunînd o angajare a întregii lor 
capacități profesionale și politice. 
Pentru educarea în acest spirit a 
noilor comuniști, acționăm pe mal 
multe planuri. Periodic, de regula 
trimestrial, organizăm întîlniri cu noii 
membri de partid din mai multe u- 
nități. Recent, am desfășurat astfel 
de acțiuni la întreprinderea de alu
miniu și întreprinderea de produse 
cărbunoase, unde, alături de tinerii 
comuniști din aceste unități, au fost 
prezenți și cei de la întreprinderile 
de rulmenți, de piese turnate din 
aluminiu și pistoane auto, de la co
operativa „Precizia", de la întreprin
derile „Textila", de prelucrare a a- 
luminiului și din construcții. Cu 
acest prilej au fost prezentate ex
puneri, filme pe teme istorice, des
pre viața și activitatea prodigioasă 
a secretarului .general al partidului, 
din istoria partldiiiluli' s^iu. impii tă- 
șit experiențe, au fost vizitate locuri 
de muncă și colective cu organizații 
de partid model în activitatea eco
nomică, politică și culturală. într-o 
manieră asemănătoare sînt desfășu
rate intîlniri pe ansamblul marilor 
întreprinderi industriale, organizate 
de către comitetele de partid din 
unitățile respective. Totodată, îndru
mate de comitetul municipal de 
partid, organizațiile de partid din 
unitățile economico-sociale din Sla
tina au cuprins pe toți comuniștii 
nou primiți la cursurile de studiere

a Statutului partidului. Discuțiile 
individuale ale birourilor organiza
țiilor de bază cu noii membri de 
partid, adunările generale în care 
sînt prezentate concluziile desprinse 
sint mai puternic orientate spre dez
voltarea spiritului revoluționar al ti
nerilor comuniști, creșterea răspun
derii acestora acolo unde își desfă
șoară activitatea, pentru a constitui 
exemplu în muncă și viață".

Lărgind aria documentării noastre 
la cîteva din unitățile economice 
ale municipiului, am remarcat că, la 
întreprinderea de aluminiu, pregăti
rii și educării noilor membri de 
partid li se acordă din partea comi
tetului de partid și a birourilor or
ganizațiilor de bază o deosebită a-

mă probă a maturității comuniste 
trecută cu succes. La fel s-au pe
trecut lucrurile și cu Gheorghe Tă- 
nase, Mihai Constantin și Lenuța 
Pirnă, care și-au onorat cu prompti
tudine și în bune condiții sarcini de 
partid cu un grad ridicat de com
plexitate. pe măsura pregătirii lor.

Merită relevat, totodată, că atunci 
cînd a fost vorba de sarcini de 
partid mai dificile, unii dintre noii 
comuniști din această întreprindere 
s-au bucurat, pe parcursul realizării 
lor, de un ajutor sistematic, calificat 
și diferențiat din partea birourilor 
organizațiilor de bază. Așa a tost 
cazul cu Nicolae Borța de la orga
nizația de bază turnătorie A și cu 
Constantin Necșoi din organizația de

■TIpartid
IN MUNICIPIUL SLATINA

tenție. Consemnăm în această pri
vință opinia tovarășului Dumitru 
Văduva, secretarul comitetului de 
partid : „Cind stabilim sarcinile ce 
le încredințăm noilor membri de 
partid, avem grijă ca ele să devină, 
prin gradul lor de complexitate, un 
adevărat examen, o probă de ma
turitate pentru fiecare comunist. 
Bunăoară, tuturor celor peste 200 de 
noi membri de partid primiți anul 
trecut și anul acesta le-au fost sta
bilite răspunderi concrete. Onorarea 
lor a certificat calitățile politice, 
profesionale și morale ale muncitori
lor, inginerilor și tehnicienilor re
cent primiți in partid".

Iată și un exemplu care întărește 
afirmațiile secretarului comitetului 
de partid. Organizația de bază elec- 

'trojiză I, tura B, i-a încredințat tî- 
nărului comunist Nicolae Preda sar
cina să prezinte la o adunare ge
nerală o informare politică. Infor- 
marea citită în fața comuniștilor a 
fost fără cusur, ceea ce dovedea 
buna pregătire politică a comunistu
lui. Apoi, biroul organizației de bază 
i-a cerut comunistului să pună în 
stare de funcționare normală patru 
cuve de electroliză care nu produ
ceau la capacitatea lor și aveau în
treruperi. După două săptămîni de 
căutări, de eforturi, tinărul comu
nist le-a pus la punct și le-a rein
tegrat în circuitul productiv. O pri-

Atitudinea fată de ii uncă-

bază sector termoenergetic care au 
întimpinat dificultăți in îndeplinirea 
unor sarcini de partid. A fost nece
sar ca aceștia să fie încredințați spre 
formare unor comuniști cu experi
ență politică și de viață, înzestrați 
cu răbdare și simț pedagogic. După 
un anume timp, ei au reușit să spo
rească la tinerii comuniști amintiți 
încrederea in forțele proprii, capaci
tatea de a nu dezarma in fața greu
tăților.

Și la antrepriza de construcții- 
montaj, cei mai mulți dintre noii 
membri de partid, prin preocuparea 
sistematică a comitetului de partid 
și a birourilor organizațiilor de ba-.....
ză de'â-f forma și educa in spiritul 
prevederilor Statutare, au devenit 
comuniști de nădejde în activitatea 
pe.,r«t« o desfășoară'4>r^ani&ițm tie' 
partid. „Specificul muncii noastre, 
determinat de diversitatea profesii
lor și, mai cu seamă, de dispersarea 
punctelor de lucru — ne-a spus to
varășul Anghel Rusu, secretarul co
mitetului de partid — impune ca 
permanent să acordăm o maximă 
atenție întăririi ordinii și disciplinei. 
De aceea, în pregătirea noilor mem
bri de partid avem in vedere să dez
voltăm la tinerii comuniști nu nu
mai simțul datoriei și răspunderii 
față de propriile sarcini, ci și o a- 
titudine intransigentă față de lipsu
rile tovarășilor lor de muncă, com-

bătind cu hotărîre risipa, indiscipli
na". Intr-adevăr, pe șantierele an
treprizei am întilnit mulți tineri co
muniști, precum Alexandru Ciobanu, 
Marin Năstăsoiu, Gheorghe Jianu, 
Constantin Pătrașcu, care sînt con
structori destoinici și buni gospodari 
ai locurilor de muncă și in același 
timp intervin energic pentru respec
tarea de către fiecare om al mun
cii a disciplinei și ordinii de șan
tier. Cu toate acestea, așa cum în
suși secretarul de partid recunoștea, 
este necesar ca organizația de partid 
de aici să desfășoare o activitate 
mai eficientă în rindul tuturor mem
brilor de partid, mai tineri și mai 
virstnici, pentru formarea unei ati
tudini mai ferme față de cei care 
comit acte de indisciplină sau nu 
dovedesc întotdeauna spirit gospodă
resc în utilizarea materialelor de 
construcții.

Pe lingă organele șl organizațiile 
de partid cu rezultate bune sau 
chiar foarte bune in activitatea de 
formare a noilor membri de partid, 
in municipiul Slatina sint și organi
zații de partid care manifestă des
tule carențe in acest domeniu. Ast
fel, comitetele de partid și birourile 
organizațiilor de bază de la Între
prinderile de piese turnate din alu
miniu și pistoane auto, de gospodă
rie comunală și locativă, de transport 
local și din comerț se preocupă in
suficient de integrarea cit mai rapi
dă a noilor membri de partid în via
ța de organizație. In aceste unități, 
nu numai celor recent primiți, ci și 
unora dintre ceilalți membri de 
partid li se încredințează sarcini for
male. fără finalitate practică. De a- 
semenea, participarea noilor membri 
de partid la dezbaterile din adună
rile generale este' sporadică și des
tul de rar ei vin cu propuneri și su
gestii care să contribuie la îmbună
tățirea planurilor de măsuuiv ® mun». 
Cii’prganiza'țiilor de partid din cărei 
fac parte. ‘

Este de aceea necesar ca, acolo 
unde se manifestă astfel, der defici-1 
ențe, comitetele de partid, birourile 
organizațiilor de bază să-și reconsi
dere activitatea în acest domeniu și 
să acționeze în așa fel încît nici un 
comunist să nu rămînă în afara pre
ocupărilor de forid ale organizațiilor 
de partid. In acest fel, calitatea pre
gătirii noilor membri de partid va 
avea numai de cîștigat, va răspunde 
cerințelor noi, superioare, puse de 
conducerea partidului. în etapa ac
tuală, in fața organelor și organiza
țiilor de partid.

Mihal GRIGOROȘCUȚA
corespondentul „Scinteii"

Marea familie mun
citorească de la între
prinderea textilă „Ma
ramureș" din Baia 
Mare primea in urmă 
cu un an în mijlocul 
ei pe tinăra Maria 
Cristian, absolventă a 
Liceului industrial 
nr. 7 din municipiul 
de sub Dealul Flori
lor. Intra pe poarta 
întreprinderii sfioasă, 
cu fireasca timidi
tate a oricărui în
ceput. A fost reparti
zată să lucreze in la
boratorul unde se 
probează toate mate
rialele nou introduse 
in fabricație. Nimeni 
nu bănuia in momen
tul acela că fireasca 
ei timiditate ascundea, 
de fapt, calitățile unei 
muncitoare de excep
ție. Și iată că, la pri
ma ediție a concursu
lui profesional „Mîini 
măiestre" pe Centrala 
bumbacului, la care a

participat, Maria Cris
tian s-a situat pe pri
mul loc in întrecerea 
tu cele 70 de cîștlgă- 
toare ale fazelor ju
dețene. A obținut 100 
de puncte din tot ati- 
tea posibile.

A fost doar un în
ceput pe drumul rapi
dei afirmări profesio
nale. în finala acelu
iași concurs, tinăra 
Maria Cristian s-a în
trecut cu cele mat 
bune filatoare ale ță
rii. multe venite din 
centre cu tradiție in 
industria ușoară. Din 
nou a ocupat primul 
loc.

Așadar, la această 
oră. tinăra băimărea- 
nă este cea mai bună 
filațoare a țării. încu
nunată cu laurii tro
feului cîștigat pentru 
pricepere, voință, hăr
nicie, dorința de a în
văța. de a fi stăpină 
pe meseria ei. Așa se 
face că, in numai un

an de zile, a reușit să 
învețe și să poată lu
cra la fel de bine in 
toate operațiile spe
cifice filaturii.

Și incă ceva : dacă 
la numai 19 ani, Ma
ria Cristian a ajuns 
să poarte brățara de 
aur a meseriei, faptul 
nu este deloc intim
plător. Catalogul ani
lor de liceu nc-o pre
zintă numai cu note 
foarte bune și ca șefă 
de p'romoție. Tot prin 
muncă și perseve
rență.

Dorința de perfor
manță. dragostea și 
respectul pentru me
seria aleasă o fac să 
privească încrezătoa
re in Viitor.

Iată, schițat, pro
filul unui tinăr con
temporan din Româ
nia, care demonstrea
ză că succesul nu aș
teaptă anii.

Gheorghe PARJA

Strălucirea 
„cărții de aur“

Om strîngător
„Cale lungă, drum de fier...". E 

un vers din refrenul unui cintec 
foarte drag și astăzi fostului re
vizor de cale ferată, pensionarul 
Costan Lăpușan, din satul Dealu 
Ștefăniței, comuna Romuli. județul 
Bistrița-Năsăud. tată a 16 (șaispre
zece) copii și bunic al unui mare 
număr de nepoți. Nu-i poți da 
nici pe departe virsta de 64 de 
ani. Vioiciunea fizică si sprintenea
la minții nu l-au părăsit, așa incit 
foștii colegi de, muncă de la gară 
și forestierii din zonă apelează și 
acum la serviciile sale, știindu-1 
gospodar harnic și priceput.

Dar ceferistul pensionar Costan 
Lăpușan are o pasiune mai puțin 
obișnuită, cu atit mai mult cu 
cit spațiul de „manevră" a mani
festării ei îl reprezintă o localita
te din creierul Munților Tibleș. Un 
loc unde civilizația lemnului o în
trece încă pe cea a fierului. Și 
totuși. Costan Lăpușan este unul 
dintre cei care nu ostenesc să re
cupereze fier vechi. El a reușit 
să strîngă in bătătura lui vreo două 
vagoane de metale feroase și ne
feroase pe care alții le-au soco
tit netrebuincioase. zvîrlindu-Ie sau 
lăsindu-le de izbeliște pe unde s-a 
n î m e-tl t-d b ico - r>si •.? t > i.< t t 1i ■ '■ ■

r.H.;r.npb3

— Le-am adunat — ne spune 
el — cu traista și cu căruciorul 
de pe lingă , linia ferată, din al
biile pîraielor. de pe marginile 
drumurilor. Un singur lucru mă în
tristează : nimeni nu vine să le 
ridice. M-a vizitat, anul trecut, un 
reprezentant de la întreprin
derea județeană pentru recupera
rea și valorificarea materialelor 
refolosibile. M-a felicitat pentru 
inițiativă și pentru pasiunea mea, 
mi-a promis că trimite o mașină 
să ridice grămezile de fier vechi, 
dar am rămas doar cu promisiu
nea lui și cu bătătura ocupată. Am 
oferit tot acest rod al strădaniei 
mele cooperativei de producție, 
achiziții și desfacere a mărfurilor 
din localitate.
- Și ?
— Și tot degeaba. N-a venit ni

meni. Să știți însă că. de felul 
meu. nu sînt un om care se dă 
bătut cu una. cu două, așa că eu 
continui să string tot ce risipesc 
alții. Pînă la urmă, nu există să 
nu... existe o soluție. Păi nu ?

Păi da 1

Gheorghe CRIȘAN

Oglinda faptelor lor este chiar 
pagina de carte. Sau de ziar. Sau 
de revistă. Iar cînd culoarea tușu
lui tipografic capătă strălucirea 
metalului prețios este semn că 
asupra acelei pagini s-au aplecat 
cei mai buni dintre cei mai buni 
colegi de-ai noștri dintotdeauna. 
Ei, tipografii, se intilnesc anual 
pentru a-și disputa trofeul „Cartea 
de aur" oferit celor mai buni meș
teri. în 1987. locul întrecerii a fost 
Galațiul. Mai precis, întreprinde
rea poligrafică din localitate. A 
fost o sărbătoare pregătită cum se 
cuvine, astfel incit oaspeții — pes
te 100 de concurenți din 22 de in- 
treprinderi poligrafice din țară — 
să se simtă „ca acasă". Gălățenii 
au pus mult suflet in tot ceea ce 
a însemnat ambianță, ospitalitate, 
condiții optime pentru concurs. 
Timp de două zile, tipografi din 
toată țara s-au reîntîlnit, s-au le
gat noi cunoștințe, s-au consumat 
emoții, ambiții.

Desigur, fiecare nouă întrecere 
dorește să fie altfel decît celelalte. 
Gazdele s-au străduit să dea aces
tui tradițional concurs profesional 
o tentă care să-l deosebească de 
precedentele. In ufma susținerii 
dificilelor probe teoretice și prac
tice, au fost desemnați învingăto
rii. Pe unități. locul I a fost cîștigat 
de întreprinderea poligrafică din 
CIuj-Napoca. urmată de Combina
tul poligrafic „Casa Scinteii" și de 
întreprinderea poligrafică din Ga
lați. (Să nu ne întrebați de ce 
gălățenii s-au mulțumit numai cu 
locul al treilea. Iar dacă, totuși, o 
să puneți această intrebare, vă 
vom răspunde că modestia i-a ca
racterizat întotdeauna pe colegii 
gălățeni).

La individual, pe meserii, locu
rile I au fost ocupate de următo
rii : culegere manuală — Vasile 
Budișan (Cluj-Napoca), culegere 
mecanică — Ion' Chira (Cluj-Na- 
poca). zincografi? — Alexandru 
Trașcă („Arta grafică" Bucureștii, 
imprimare tipar inalt —. Tibenu 
Coroianu (Cluj-Napoca), imprima
re tipar plan — Marian Sima (în
treprinderea poligrafică Filaret 
București) și legătdrie — Costel 
Șerban (Combinatul poligrafic 
„Casa Scinteii").

Așadar, aceștia sint cîștigătorii 
din acest an ai „Cărții de aur". De 
cîștigat insă au avut de cîștigat 
toți participanții. Mai mult : însăși 
meseria atît de frumoasă de tipo
graf ciștigă in frumusețe cu fieca
re an. cu fiecare nouă competiție 
profesională. Intru bucuria și folo
sul cititorilor, care beneficiază in 
mod direct de migala și iscusința 
lor.

Dan PLAEȘU

Dilema nu ar trebui să existe...

cel ai expresiv indicator
al eficienței activității cultural-educative

Pentru zeci de mii de oameni, 
„Mondiala" este o marcă apreciată 
și renumită. In materie de confec
ții pentru femei — clienții cei mai 
competenți și pretențioși, fără îndo
ială — această prețuire se referă 
deopotrivă la calitatea și moderni
tatea țesăturilor utilizate, la croieli- 
le de bun gust, dar. totodată, vi
zează și certa noutate și „îndrăznea
lă" a liniei, combinațiile inspirate, 
execuțiile de acuratețe ireproșabilă. 
Mai puțină lume știe că întreprin
derea de confecții „Mondiala" este, 
prin valoarea producției, a doua 
unitate economică (după întreprin
derea de utilaj minier) din muni
cipiul Satu Mare. Zilnic, pe porțile 
întreprinderii pășesc peste 5 000 de 
oameni. Și este firesc să aflăm că 
patru cincimi dintre ei sînt femei, 
dintre care — ni se precizează — 
aproape jumătate sint tineri, unii 
dintre ei preluind îndeletnicirile pă
rinților.

Adunarea oamenilor muncii care 
s-a ținut la Începutul acestei luni 
a adoptat cifrele de plan pe 1988 ; 
un bun prilej pentru noi de a afla 
realizările pe primele zece luni ale 
anului, realizări despre care ne-a 
vorbit și Aurelia Sâlăjan, director 
adjunct la I.C. „Mondiala" : „Pro- 
duct.a-marlă s-a realizat in pro
porție de 102,3 la sută, cu o depășire 
de 25,4 milioane lei, ca urmare a 
realizării productivității muncii în 
proporție de 102,1 la sută, respec
tiv, cu o depășire de 5 608 lei pe 
om al muncii, inregistrîndu-se o, 
creștere de 7,8 la sută față de a- 
ceeași perioadă a anului trecut. 
Producția fizică (confecții textile) 
s-a realizat in proporție de 105,3 la 
sută cu o depășire de 61,9 milioane 
lei înregistrind o creștere de 8 la 
sută față de aceeași perioadă a anu
lui trecut. Producția netă a fost rea
lizată în proporție de 108.7 la sută 
ca urmare a aplicării măsurilor de 
reducere a costurilor de producție 
care au condus la obținerea unor e- 
conomii de 60,9 lei la cheltuieli totale 
și 64,1 lei la cheltuieli materiale la 
1 000 lei producție-marfă. De re
marcat este și faptul că față de a- 
ceeași perioadă a anului trecut în
registrăm economii de 61,3 lei la 
cheltuieli totale și 56.1 lei la chel
tuieli materiale la 1 000 lei produc- 
ție-marfă. Grija permanentă a co
lectivului de oameni ai muncii în ce 
privește asigurarea tuturor condițiilor 
de încadrare in normele de stoc și în 
normativele economico-financiare pe 
produse a condus la realizarea și

depășirea producției-marfă vîndute 
șl încasate cu 100.2 la sută și rea
lizarea sarcinii la beneficiu de re
partizat in proporție de 100,9 la sută. 
Sarcina de livrări la fondul pieței 
a fost realizată in proporție de 
116,3 la sută, ceea ce înseamnă li-

torilor, unde s-au remarcat în mod 
deosebit inginerul Teoi'il Sâlăjan, 
subinginerul Kegyes loan, inginerul 
Kosoly Iosif, tehnicianul Traian In- 
dreica, maistrul Irina Dragoș ș.a., 
s-au înregistrat 110 obiective pro
puse și realizate. Dintre acestea, 23

LA ÎNTREPRINDEREA „MONDIALA" DIN SATU MARE

vrarea peste plan a unui volum de 
48 mii bucăți confecții beneficiarilor 
interni".

Pătrundem in secții pentru a 
surprinde în gesturile muncii co
tidiene „pregătirea" unor atare 
reușite. O pregătire care, așa cum 
observa Aurelia Sâlăjan, are ca pre
misă pregătirea continuă a oameni
lor, înțeleasă atît in sensul partici
pării active, conștiente la muncă, 
la întărirea disciplinei, cit și in sen
sul dezvoltării resurselor interioare 
ale fiecăruia, îmbogățirii relațiilor 
interumane.

Pretutindeni, în atelierele de croit 
și confecționat, ca să nu mai vorbim 
de cele de tehnologie-creație și fi
nisaj — aceeași atmosferă de mun
că, desfășurată cu maximă concen
trare, cu atenție, cu minuție, dar și 
cu acel interes, cu acea plăcere pe 
care ți-o dă competența, dar și 
tăietura care bucură ochiul, „avînd 
și aprobarea acestuia", căci calita
tea execuției ține și de sentimentul 
satisfacției lucrului bine făcut, util, 
deopotrivă, prin funcționalitate și 
frumusețe — cum înțelegem din 
dialogul cu președinta Comitetului 
sindical. Ana Birsan.

Dar rutina, lupta cu rutina ? 
Avem sentimentul, privind chipul 
interlocutorilor noștri, că Întrebarea 
noastră pornește dintr-o prejudecată. 
Sintem asigurați că pericolul mo
notoniei este redus, și mult mai so
licitantă, adevărata probă de în
cercare este încercarea opusă : aceea 
de a crea noul, de a aplica noul, 
prin îndrăzneală și gîndire în ac
țiune.

La „Mondiala" — ne spune ing. 
Natalia Szilagyi, președinta C.I.T., 
s-au realizat în primele nouă luni 
ale lui 1987 670 de modele noi (față 
de 525 prevăzute in plan), 442 din 
acestea au și fost introduse in fa
bricație — din totalul de 876 (se 
includ și modelele • din anii pre- 
cedenți). In cadrul cercului inova-

inovații (restul fiind perfecționări) a 
căror eficiența economică se ridică 
la 42,7 milioane lei.

Cifre... cifre... Dar cum să exprimi 
mai sintetic înfăptuirile, inițiative
le, finalizarea frămintărilor legate 
de procesele muncii 1

Ne interesăm in mod deosebit de 
preocupările formative, educative. 
Înțelegem, stînd de vorbă cu 
Reghina Pișcorean, secretara comi
tetului de partid, că spiritul revo
luționar, curajul de a îndrăzni, a 
încerca, a inova și dovada lui „a 
face", reușitele in direcția creșterii 
intensive a producției, afirmării cu
ceririlor noii revoluții tehnico-știin- 
țifice și. prin aceasta, a competiti
vității au constituit obiectivul esen
țial al activității politico-educative, 
(configurind, implicit și criteriul 
eficienței acesteia). Perioada la care 
ne-am referit a coincis cu o etapă 
în care in activitatea tehnico- 
științifică și cea cultural-educativă 
s-au înregistrat progrese remarcabi
le. Nu este deloc intimplător că 
Revelionul 1987 a fost sărbătorit in 
clubul nou. amenajat într-o clă
dire mai veche din incinta între
prinderii : o realizare cu forțe pro
prii, prin autogospodărire și auto- 
utilare. Spațiile de care dispune 
clubul nu sint prea vaste, dar. vi- 
zitindu-1, sintem cuceriți de mo
dernitate. de înfățișarea luminoasă, 
de aerul cochet al sălii de spec
tacole. Aici au avut loc numeroase 
acțiuni menite să popularizeze și să 
dezbată importante evenimente po
litice recente, hotărîri de partid și 
de stat, semnificative, inițiative ale 
României socialiste în probleme ex
terne. să contribuie la formarea și 
educarea tinerei generații, a cadre
lor de muncitori, tehnicieni și spe
cialiști în spiritul dragostei față de 
partid și popor, al respectului față 
de muncă, al dorinței de a-și însuși 
cuceririle științifice.

întreprinderea „Mondiala", criti

cată altădată, se mîndrește acum cu 
formații care (deși inființate de 
puțină vreme) au dobindit impor
tante distincții la ultima ediție, a 
VI-ă, a Festivalului național „Cin- 
tarea României". Astfel, teatrul 
muncitoresc a obținut locul I pe 
țară cu piesa unui autor local care 
s-a ocupat și de indrumarea echipei. 
Despre ce este vorba în textul lui 
Ioan Gavrilas „Cuminți și nărăvași"? 
Punem întrebarea și din curiozitate, 
dar și din dorința de a urmări 
adecvarea temei la profilul „actori
lor" și spectatorilor lor. Dialogul 
surprinde cum sint priviți tinerii și 
cum sint primite ideile lor de către 
generația vîrstnică — o temă și o 
problemă care au interesat nu numai 
pe interpreți (această aderență stind 
și la temelia reușitei lor !), ci și pe 
colegii lor din întreprindere.

Alături de teatru există și o 
formație de montaj literar (in ca
drul căreia inginera Dana Rusu s-a 
distins, obținind o distincție la sec
țiunea „recitatori"), la ultima ediție 
a „Cintării României", Nicu Stan, 
cum ni se precizează în citeva rin- 
duri. s-a dovedit „cel mai autentic 
rapsod din zona Codru", iar el este 
confectioner la „Mondiala"., Cit des
pre brigada artistică, combativitatea 
ei este binecunoscută. Spiritul ei 
ofensiv nu a iertat nici conducerea 
centralei („că de-atit suplimentat / 
ne-ai scutit de avansat") nici activi
tatea C.I.T. (și rezultatele, noile re
zultate, le-am văzut !), nici feno
mene de delăsare, lipsa de simț 
gospodăresc, lipsa de spirit organi
zatoric și inițiativă — de la diverse 
locuri de muncă.

Rezultatele bune, ne mai precizea
ză Aurelia Sălăjan, director adjunct 
al întreprinderii, se explică și prin 
faptul că formațiile de amatori sînt 
animate de oameni cu autentic pres
tigiu profesional și sint bine popu
larizate. cunoscute și iubite, intrind 
intr-un dialog, susținut frecvent cu 
cei cărora le sint adresate (un 
exemplu : fiecare adunare generajă 
se încheie cu un program artistic), 
că întreaga conducere participă la 
activitățile cultural-educative și se 
implică în ele.

La „Mondiala" am găsit o deplină 
confirmare a faptului că rezultatele 
economice iși au un corespondent 
important și în eficiența activității 
politico-educative.

Natalia STANCU 
Octav GRUMEZA 
corespondentul „Scinteil"

Sînt gesturi pe care nu le poți 
aprecia nici în bine, nici în rău, 
gesturi ce aparțin și ii privesc ex
clusiv pe cel în cauză. Așa. de 
pildă, inginerul Alexandru Manole. 
șeful fermei pomicole Bălilești, 
a I.A.S. Pitești, a fost ultima dată 
in concediu cu 6 ani în urmă. A 
plecat la Govora, împreună cu 
soția, dar, la scurt timp, ce s-o fi 
întîmplat, nici el nu poate spune 
foarte, foarte sigur, ceva îl neliniș
tea. Nu știa ce se intîmplă pe ia 
ferma lui. Si. doar după citeva zile 
de la sosirea la Govora, s-a în
tors acasă. De atunci n-a mai 
plecat nicăieri în concediu. Stă 
„lipit" de ferma lui, dă livezile 
lui.

Incet-încet, ajungem și la ex
plicația, să-i zicem de ordin teh
nic, a atitudinii, față de concediu 
a inginerului Manole. Plantația de 
pomi a ajuns la o virstă aprecia
bilă, care impune, spune inginerul, 
să te ocupi de ea cu toată știința 
și, mai ales, dăruirea, pentru a 
putea fi ținută în putere să ro
dească la fel ca in... tinerețe.

Și trebuie spus că in cei 13 ani 
de cînd inginerul Manole se îngri
jește de ferma din Bălilești cele 
105 hectare de livadă au produs 
cu întreaga capacitate. Producțiile 
au oscilat între 30 și peste 40 tone 
de mere la hectar, cea mai mare

recoltă fiind obținută în anul 1983 
— 45 tone de mere la hectar. In 
toți acești ani. beneficiile realizate 
de această fermă însumează peste 
110 milioane lei. Un indicator care 
vorbește de la sine despre eficien
ța. dar mai cu seamă Je compe
tența muncii celor 12 oameni — 
intre care și inginerul — care se 
ocupă de livadă. Chiar și in acest 
an, prin fertilizare rațională, tăieri 
de rodire făcute corect, tratamente 
fitosanitare realizate la timp și 
irigații, efectul factorilor climatici 
nefavorabili a fost mult diminuat, 
obținîndu-se o producție bună — 
32 tone mere la hectar, și benefi
cii de 7 milioane lei, față de 2,5 
milioane planificate.

Despre toate acestea ne-a vorbit 
cu o anume satisfacție, zicem noi 
justificată. Descifrîndu-i gîndurile 
de viitor însă, sesisezi deîndată ne
liniștea omului pus în fata unei 
alternative. „Vedeți — spune ingi
nerul — de 11 ani am locuit la 
fermă. O zi daeă lipseam, sim
țeam acut că-mi lipsește ceva. 
Nimic nu s-a mișcat și nu s-a fă
cut în fermă fără să știu și 
fără să chibzuiesc cum e mai 
bine. Avem 70 000 de pomi, și pot 
spune că-i cunosc pe fiecare ca pe 
copiii mei. Știu ce poate și ce-t 
trebuie fiecăruia ca să rodească 
bogat. I-am urmărit crescînd. ma-

turizîndu-se și acum îmbăîrinind. 
Da, plantația este la apus. O parte 
din livadă ar trebui defrișată șl 
replantată. Asta ar însemni o in
vestiție de 70 milioane lei. Un 
milion de lei pe hectar. Dar eu 
știu bine că viața plantației, in 
anumite condiții, poate fi dublată. 
In loc să cheltuiesc o grămadă de 
bani. cu același fond de pomi 
putem obține o producție bună și 
constantă un număr dublu de ani. 
fată de cit este durata normată de 
exploatare a livezii. Științific și 
tehnic este un lucru posibil de 
realizat, și stăpînim procedeele de 
acțiune. Ne ține în loc producția 
planificată. Cind ai un plan de 
30—40 tone mere la hectar, obliga
toriu faci tăieri de rodire care să 
garanteze o asemenea producție. 
Dar cind plantația a ajuns in a 
doua parte a duratei de exploatare, 
un asemenea nivel de producție 
o epuizează și mai repede. Dacă 
producția planificată ar fi pentru 
cițiva ani. Ia jumătate, tăierile de 
rodire ar putea fi conduse științi
fic. incit să regenerăm potențialul 
productiv al pomilor".

Aceasta-i dilema inginerului 
Manole. Să cheltuiască banii statu
lui, cind ar putea obține același 
efect dublind viața plantației de 
meri ?

A. PAPAD1UC

Profesionalism 
și competitivitate

Cînd la întreprinderea de utilaj 
petrolier din Tîrgoviște lua ființă, 
cu cițiva ani în urmă, un laborator 
de cercetare și proiectare ergono- 
mică, unora le-au scăpat rostul și 
oportunitatea unei asemenea mă
suri. Nu însă și celor doi oameni 
foarte tineri care și-au început aici 
activitatea : doctorul în științe eco
nomice Mihai Iurcu și sociologul 
Dan Mierlușcă. După ce criterii au 
fost numiți in aceste posturi nu se 
mai știe cu exactitate, însă rezulta
tele aveau să probeze că, deși uni
tatea nu dispunea pe atunci de 
mijloace științifice de investigare 
psihoprofesională ca acum, s-a 
făcut o alegere extrem de inspira
tă. Laboratorul în cauză a devenit, 
între timp, depozitarul unui im
presionant volum de tehnici, in
strumente și soluții în stare să 
impulsioneze aplicarea programu
lui de modernizare a întreprinde
rii, grație travaliului îndelung șl 
tenace desfășurat de cei doi, care 
s-au pasionat, pînă la dăruire, de 
acest domeniu. Au întreprins lungi 
și profunde incursiuni în noi și noi 
discipline științifice și tehnice pen
tru a le putea integra în sfera pre
ocupărilor care îi frămîntau. S-au 
zbătut și nu s-au lăsat pină nu au 
procurat aparatura de care aveau 
nevoie. Au oferit soluții cu totul 
noi. neașteptate și eficiente, unor 
probleme de natură tehnică și or
ganizatorică, dintre care unele au 
fost prezentate ca invenții. Au ini
țiat cercetări fundamentale apre
ciate de foruri academice...

Acest laborator, despre care «e 
spune că ar fi dintre cele mai bine 
puse la punct și mai productive din 
țară, dispune, între altele, de circa 
2 000 de teste pentru determinarea 
gradului de pregătire profesională, 
a aptitudinilor, deprinderilor, ca
racterului. Un astfel de test este 
instructiv și folositor pentru ori
cine. Ei se ocupă însă în mod se

rios de personalul unității. Cu ce 
efecte ? In urmă cu doi ani, bună
oară, s-au prezentat la ei doi mun
citori tineri cu rugămintea de a fi 
testați. Rezultatul : erau posesorii 
unor aptitudini naturale reale, care 
îi recomandau pentru meseriile ce 
le prestau, dar aveau deficiențe in 
ce privește intuiția tehnică, unele 
aspecte legate de comportament. 
Dar partea lor cea mai slabă o 
constituiau cunoștințele tehnice. Au 
plecat, se înțelege, pe gînduri. Dar, 
după un timp, unul dintre ei s-a 
înscris la școala de maiștri, iar 
anul următor s-a înscris și celă
lalt. La o retestare, care a avut loc 
de curînd. s-a constatat că aceștia 
urcaseră in planul profesionalității 
de la un nivel vecin cu incompe
tența la gradul de competitivi. De
veniseră. adică, mai mult decit 
competenți. erau in măsură să re
zolve probleme tehnice prin soluții 
inedite. Se transformaseră din me
diocri îr. creatori, fapt atestat, de 
altfel, și de brevetele și certifica
tele de invenții și inovații pe care 
le dobîndiseră intre timp. Nu s-a 
petrecut, bineînțeles, nici o minu
ne cu ei. „Minunea", revelația care 
avea să le lumineze drumul în me
serie și în viață, a reprezentat-o 
posibilitatea pe care acest labora
tor le-a oferit-o pentru a se auto- 
cunoaște. Prin studiul individual, 
prin îndrumare discretă și sistema
tică, ei au reușit să-și corecteze 
slăbiciunile și să-și finiseze in
strucția tehnică.

„Operația" la care au fost su
puși cei doi voluntari se aplică, la 
ora actuală, pe baza unui program, 
adoptat de conducerea întreprinde
rii, pe scară mai largă. Ea cuprin
de, deocamdată, pe toți maiștrii. 
Nu este exclus, ba chiar s-ar im
pune. ca prin acest laborator să 
treacă și alte categorii de personal.

Gheorghe MANEA

Intervenție
promptă

La începutul schimbului, totul 
decurgea absolut normal, iar in ra
portul de la orele 16 se consemna : 
„Sonda 436 a Schelei de producție 
petrolieră Băicoi funcționează nor
mal ; producția in creștere". Fie 
care iși luase postul in primire. S 
făceau operațiile obișnuite de u 
mărire a parametrilor de explo 
tare. Spre seară, acele aparatu 
indicau presiune in coloană. P 
siunea creștea. Se iau primele t 
suri. Cu toții trec la starea de 
teptare și atenție mărită. Cei 
mulți știau sonda „liniștită",
crease nici o problemă de 
funcționa. „Se potolește ea“, 
sondorul-șef. Din adincul pă 
lui insă semnele sint altei 
vadă că un șuier puternic pri 
te tin moment dificil. Dupi 
secunde, din miezul pămin 
nesc afară jeturi puternice 
Presiunea mare le-a arun 
peste turlă. Un prim m 
teamă. Si angajare. Tinel 
puțini au trecut de 23 di 
la prima lor mare incert 
intiia dată au auzit cuv< 
ție". Intervenția cerea 
Secunde. Dintre ct 
Gheorghe Mereuță, cu 
hotăriți, intră sub jeț 
Prevenitorul trebuia 1 
repede ! Pentru citea 
reuță a dispărut. F 
ochii i se mai văd 
scade. Scade și dis 
sese salvată. Gheo 
așază pe o scindi 
sondă. Cițiva coli 
el. „Hai să te sf 
cut proba de fa 
sint sondor", a

Ioa
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Convorbiri economice româno-bulgare
întîlnire de lucru între prim-ministrul 

Guvernului român și președintele 
Consiliului de Miniștri al Bulgariei

Pentru aducerea la îndeplinire a 
înțelegerilor convenite intre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Todor 
Jivkov cu prilejul recentului dialog 
la nivel inalt de la Sofia, sîmbăta 
a avut loc la Giurgiu o întilnire 
de lucru între tovarășii Constantin 
Dăscălescu, prim-ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia, și Gheorghi Atanasov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Bulgaria, pre
ședinții celor două părți in Comisia 
guvernamentală special constituită 
pentru a elabora măsuri concrete 
privind adîncirea cooperării și spe
cializării în producție.

Tn cadrul intilnirii, premierul 
bulgar a rugat să se transmită to- 
virâșului Nicolae Ceaușescu. secre- 
tsr general al Partidului Comunist 
Ibmân, președintele Republicii So- 
caliste România, un cordial salut 
și urări prietenești din partea to- 
virășului Todor Jivkov, secretar 
gineral al Comitetului Central al 
Brtidului Comunist Bulgar, pre- 
șdintele Consiliului de Stat al Re- 
pblicii Populare Bulgaria.

Tovarășul Constantin Dăscălescu a 
mlțumit și a rugat să se transmită 
di partea tovarășului 
N'olae Ceaușescu tovarășului Todor 
Jikov un cald salut, împreună cu 
ce mai bune urări.

Inind seama de potențialul ridi
ca al economiilor României și 
Bigariei, de rezultatele obținute 
pn acum în desfășurarea colaboră- 
riieconomice bilaterale, precum și 
deiorința țărilor noastre de a ridica 
pe» nouă treaptă aceste relații, cei 
do prim-miniștri au examinat noi 
căși posibilități de diversificare a 
coerării și specializării în pro
duce, în domeniile construcțiilor 
deiașini, electronicii, electrotehnicii, 
chȘei și petrochimiei, energeticii, 
mdurgiei. protecției mediului in- 
coirător, în alte sfere de activi- 
tat de lărgire a schimburilor co- 
mdale. Au fost puse de acord 
diiții și modalități concrete de 
adăre a colaborării și specializării 
în nstrucția de autoturisme, auto
bus autocamioane, tractoare, mate- 
riaulant de cale ferată, tehnică de 
caii componente electronice, pro- 
duschimice pure și extrapure pen- 
truiicroelectronică, și alte produse.

Si analizat, totodată, măsurile 
întrinse pentru trecerea la valo- 
riftea potențialului hidroenergetic 

sunării, prin construirea cu efor
ii comune ale celor două țări a 

nicentralelor Turnu - Măgurele - 
Ni>ole și Călărași - Silistra. în 
acji timp, au fost identificate 
pdlități noi de sporire a contri- 
bu cooperării tehnico-științifice 
birale la soluționarea unor pro- 
ble de primă importanță pentru 
ecmiile naționale ale celor două 
tă

timpul intilnirii, cel doi prim- 
mtri au stabilit sarcini concrete 
pai unele ministere din România

> ■ I lpi«. > •

(ronica zilei
invitația Comitetului Central al 

Plului Comunist Român, o dele- 
gide activiști ai Partidului Mun
cii Coreea, condusă de tovarășul 
ZiGuk Hwan, adjunct de șef de 
se la C.C. al P.M.C., a efectuat o 
vi pentru schimb de experiență 
t'rra noastră, in perioada 13—22 
hHibrie a.c.

egația a avut întilniri și con- 
vi la C.C. al P.C.R., Ministerul 
Ailturii și la Comitetele jude

„Educația materialist-științifică 
a tineretului școlar”

neri și sîmbătă s-au desfășurat 
Iași lucrările simpozionului cu 
i „Educația materialist-științi- 

și umanist-revoluționară a 
colarilor, elevilor și studenți- 

manifestare științifică și me- 
logică la nivel național. La a- 
tă ediție — cea de-a VII-a — 
participat un mare număr de 
:atofi, învățători și profesori din 
.țămintul preșcolar, primar, 
lazial, liceal și superior, inspec- 
școlari, reprezentanți ai sindi- 

lor de ramură, ai organizațiilor 
iluționare de copii și tineret, 
etători și metodiști din întrea- 
ară. Comunicările, referatele și 
rvențiile din cadrul dezbaterilor 
icos in evidență rolul științelor 
lamentale, al colaborării între 
esori. dintre școală, familie, or- 
zațlile revoluționare de pionieri 
J.T.C., în acțiunea comună de 
nsificare a activității de edu- 
» materialist-științifică, uma- 
■revoluționară în rindul elevi- 
și studenților. Prin varietatea 

jlematicii abordate, prin ținuta 
Ițifică și ideologică, dezbaterile 
t înscris ca o certă reușită pri- 

sporirea contribuției învăța
tului, a slujitorilor școlii de 
e gradele pentru formarea la 
i a unor temeinice convingeri 
Brialist-științifice și umanist-re- 
ționare. „Colaborarea școlii cu 
lia in procesul educației ma- 
list-științifice", „Colaborarea 
i cu ceilalți factori educațio- 
și prevenirea influențelor mis
ia elevi", „Continuitate și efi- 
ță în munca de formare a con- 
iei materialist-științifice a tine- 
lui", „Materialitatea lumii și 
ța contemporană", „Ateismul și 
resul social", „Ateismul uma- 

și sistemul său de valori", 

și Bulgaria, în vederea dezvoltării 
mai accentuate a conlucrării econo
mice și tehnico-științifice.

S-a relevat că extinderea în con
tinuare a conlucrării pe multiple 
planuri dintre România și Bulgaria 
este în interesul și spre binele celor 
două țări și popoare vecine și prie
tene, al construcției socialiste, al 
progresului și păcii în lume.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie și înțe
legere în spiritul bunelor- relații 
existente între țările și popoarele 
noastre.

Au participat Ion Constantinescu, 
viceprim-ministru al guvernului, 
președintele părții române in Comi
sia mixtă guvernamentală româno- 
bulgară de colaborare economică și 
tehnico-științifică, Grigor Stoicikov, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele părții bulgare 
în comisia mixtă, alte persoane 
oficiale bulgare și române.

Au luat parte, de asemenea, am
basadorul României la Sofia și 
ambasadorul Bulgariei la București.

Tovarășii Constantin Dăscălescu și 
Gheorghi Atanasov au semnat Pro
tocolul intilnirii de lucru.

★
După încheierea convorbirilor, cei 

doi prim-miniștri au făcut o vizită la 
întreprinderea de construcții de ma
șini și utilai greu Giurgiu, unitate 
care alcătuiește. împreună cu între
prinderea similară de la Ruse, un 
puternic complex industrial creat 
din inițiativă tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov.

Vizitarea unor sectoare ale între
prinderii a oferit posibilitatea trece
rii în revistă a rezultatelor colabo
rării și cooperării dintre cele două 
unităti.

Gazdele au prezentat, pe o platfor
mă din incinta întreprinderii, mai 
multe tipuri de instalații pentru fo
rajul structural, geologic, hidrologic 
și în cariere, o gamă variată de ar
mături industriale, de pompe spe
ciale, echipamente de foraj, extrac
ție. precum și alte produse ale în
treprinderii, ce se exportă în diferite 
țări.

Cei doi șefi de guvern au apre
ciat realizările colectivului întreprin
derii din' Giurgiu și au subliniat ne
cesitatea lărgirii și perfecționării în 
continuare a colaborării și cooperării 
dintre cele două unități ale între
prinderii de utilaj de la Giurgiu și 
Ruse, in vederea» ridicării nivelului 
tehnic și calitativ, sporirii eficienței 
economice a întregii activități,

★
In cursul aceleiași zile, președin

tele Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Bulgaria, tovarășul 
Gheorghi Atanasov, a părăsit țara 
noastră.

La plecare, la punctul de fron
tieră, premierul bulgar a fost salutat, 
cu deosebită cordialitate, de tovarășul 
Constantin Dăscălescu, prim-ministru 
al guvernului, de alte persoane ofi
ciale române.

țene Brașov, Olt și Dolj ale P.C.R. 
Oaspeții coreeni au vizitat întreprin
deri industriale și unități agricole, 
precum și obiective social-culturale 
din Capitală și din județe.

La încheierea vizitei, delegația de 
activiști ai P.M.C. a fost primită de 
tovarășul Vasile Rărbulescu, secre
tar al C.C. al P.C.R.

La convorbirea care a avut loc cu 
acest prilej a participat Zo Iăng 
Guk, ambasadorul R.P.D. Coreene la 
București.

„Educația materialist-științifică In 
sistemul organizării modului de 
viață socialist" sint doar citeva din 
comunicările și referatele prezen
tate, care s-au constituit într-un 
larg schimb de experiență pentru 
diversificarea și îmbogățirea acti
vității de formare a concepției ma- 
terialist-științifice. Lucrările pre
zentate au evidențiat că în formarea 
și dezvoltarea concepției revoluțio
nare despre lume și viață un rol 
deosebit au toate disciplinele școla
re. S-a relevat răspunderea ce re
vine profesorilor care predau biolo
gia. chimia, fizica, matematica de a 
detașa pn baza cunoștințelor preda
te concluzii de ordin teoretic, idei 
caro pun în lumină materialitatea 
lumii.

în acest context, profesorii de 
științe sociale au datoria , — așa 
cum s-a subliniat — de a unifica 
aceste eforturi depuse de toate ca
drele didactice, de a contribui la 
închegarea cunoștințelor însușite la 
diferite discipline într-o viziune 
unitară, teoretico-filozoficâ.

Ideea care a revenit în dezbateri 
ca un laitmotiv a fost aceea că efi
ciența tuturor acțiunilor este direct 
legată de calitatea activității des
fășurate de cadrele didactice, de 
pregătirea și competența lor profe
sională, teoretică și pedagogică, de 
nivelul conștiinței politice,' filozo
fice, morale, de responsabilitatea, 
pasiunea și creativitatea cu care 
acționează pentru înfăptuirea cerin
țelor ce revin școlii, in lumina do
cumentelor partidului nostru, a 
orientărilor celui de-al III-lea Con
gres al educației politice și culturii 
socialiste.

Manole CORCACI
corespondentul „Scînteii* *

• Cale liberă: SCALA (11 03 72) —
9; 11; 13; 15: 17; 19, FAVORIT
(45 31 70) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
• Cetatea ascunsă ; LUMINA 
(14 74 16) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, GIU-

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBUCH LIBANEZE

Domnului AMIN GEMAYEL
Președintele Republicii Libaneze

BEIRUT

Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Libaneze, îmi este deosebit de 
plăcut să vă adresez calde felicitări, împreună cu cele mai bune urări de 
sănătate și fericire personală, iar poporului libanez prieten pace și pros
peritate.

Poporul libanez aniversează as
tăzi împlinirea a 44 de ani de Ia 
memorabilul act al proclamării in
dependenței naționale, care a puS 
capăt dominației străine și a des
chis o nouă pagină în frămîntata 
istorie a patriei sale.

„Țara cedrilor" — cum este de
numit adeseori Libanul — se nu
mără printre statele mici ale Ori
entului Mijlociu. Pe o suprafață de 
numai 10 400 kmp trăiesc circa 3 
milioane de locuitori. în primele 
trei decenii de existență libe
ră, ca urmare a muncii perseveren
te și a spiritului său întreprin
zător, poporul libanez a reușit să 
pună capăt înapoierii moștenite 
din trecut, obținînd o serie de'im
portante succese pe calea făuririi 
unei vieți noi : au fost puse ba
zele unei industrii proprii, s-au 
extins suprafețele agricole, au luat 
un puternic avînt Construcțiile edi
litare, Libanul afirmîndu-se ca un 
important centru al comerțului și, 
în general, al activității financiare 
din Orientul Mijlociu. Din neferi
cire, această evoluție pozitivă, 
care a înscris Libanul prin
tre cele mai înfloritoare state ale 
zonei, a fost întreruptă brusc în 
primăvara anului 1975. Datorită 
izbucnirii unor grave conflicte in
terne cu substrat confesional, loca
lități și regiuni intregi au devenit 
adevărate cîmpuri de luptă ; s-au 
înregistrat imense distrugeri și nu
meroase pierderi de vieți ome
nești. Situația s-a agravat și mai 
mult în urma repetatelor și diferi
telor intervenții din afară, imixti
uni, presiuni și chiar ingerințe ar
mate, de pildă, trupele Israelului 
continuind să se afle și astăzi în 
regiunea de sud a Libanului.

tv
I. 1,30 Telex.
II, 35 Lumea copiilor • Telefllmoteca

de ghiozdan (color). „Eroii nu au 
vîrstă*.  Producție a Studioului de 
film TV. Episodul 21.

12.40 Din cununa cîntecului românesc. 
Muzică populară.

13,00 Album duminical (parțial color).
14,50 Contemporanii noștri (color). „Bio

grafii".
15,00 închiderea programului.
19,00 Telejurnal. în întâmpinarea Con

ferinței Naționale a partidului.
19,20 Țara mea azi. Epocă de glorii — 

epocă de fapte revoluționare (co
lor). Documentar realizat in ju
dețul Brăila.

19.40 Cîntarea României (color). Oma
giul țării conducătorului iubit. 
Emisiune realizată în colaborare^ . 
cu Consiliul Culturii și Educației 
Socialiste și cu Comitetul de cul
tură și educație .socialistă al ju-

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 22 noiembrie, ora 20 — 25 
noiembrie ora 20. In țară : vremea va 
fi in general umedă, în prima parte a 
intervalului, apoi se va ameliora, iar 
cerul va £1 mal mult acoperit, exceo- 
•tînd ultima zi, cînd va deveni variabil, 
îndeosebi în regiunile din estul țării. 
Se vor semnala precipitații locale sub 
formă de ploaie, care vor avea șl ca
racter de aversă, în toate zonele țării, 
îndeosebi în prima parte a intervalului. 
Pe ^locuri, mal ales in sudul și estul

FOTBAL. Pe stadionul „Sportul 
studențesc" din Capitală, ieri s-a 
disputat meciul dintre echipele Spor
tul Studențesc și Politehnica Timi
șoara, cohtînd pentru etapa a 12-a a 
campionatului diviziei A la fotbal. 
Partida s-a încheiat la egalitate : 
1—1 (0—0). 0 Astăzi, pe stadionul 
„Victoria" din complexul sportiv Di
namo, tot în cadrul etapei a 12-a, se 
va desfășura, de la ora 14, meciul 
dintre formațiile Victoria și F.C. Olt. 
• Federația niponă de specia
litate a confirmat că finala „Cu
pei intercontinentale" la fotbal se va 
disppta, la 13 decembrie, la Tokio. 
După cum se cunoaște, în acest meci 
se vor întîlni echipele Penarol Mon
tevideo, ciștigătoarea „Cupei Liber- 
tadores", și F.C. Porto, deținătoarea 
„Cupei campionilor europeni".

BASCHET • In campionatul mas
culin de baschet al Asiei, ce se des
fășoară la Bangkok, reprezentativa 
Filipinelor a invins cu 87—79 (38— 
39) formația Indiei, în timp ce selec
ționata Japoniei a întrecut cu 75—70 
(46—35) echipa Malayeziei. • In ca
drul turneului pe care-1 intreprinde 
în S.U.A., echipa masculină de bas
chet a Bulgariei a evoluat la Orange 
(California) in compania unei selec
ționate locale. Partida s-a încheiat 
cu scorul de 103—75 (59—40) in fa
voarea gazdelor.

HANDBAL. In ziua a treia a „Su- 
percupei mondiale" Ia handbal mas
culin. competiție ce se desfășoară în 
diferite orașe din R. F. Germania, 
s-au înregistrat următoarele rezulta
te : Iugoslavia — România 22—20 
(11—11) ; U.R.S.S. — R. D. Germană 
25—19 (15—7) ; Suedia — Cehoslova
cia 25—20 (10—10) ; R. F. Germania 
— Ungaria 20—11 (12—8). In semifi
nalele competiției se vor disputa 
partidele : R. D. Germană — R. F. 
Germania; U.R.S.S. — Ungaria.» La 
Belsko Biala s-a desfășurat meciul in
ternațional amical de handbal dintre 
selecționatele feminine ale Poloniei și

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Așa cum arată ultimele evoluții 
pe plan intern, anii grei de jertfe 
și suferințe determină cercuri tot 
mai largi ale poporului libanez să 
se pronunțe pentru curmarea lup
telor fratricide și soluționarea con
flictului pe cale politică, prin tra
tative. Numeroși libanezi sprijină 
acțiunile guvernului de uniune na
țională în vederea promovării unei 
reconcilieri naționale trainice, de 
durată.

Opinia publică din țara noastră, 
care a manifestat întotdeauna sim
patie și solidaritate cu lupta po
poarelor arabe pentru libertate, in
dependență și integritate teritoria
lă, a urmărit cu îngrijorare eveni
mentele petrecute în ultimii ani în 
această țară. Ea s-a pronunțat și 
se pronunță cu consecventă pentru 
soluționarea situației din Liban. în 
repetate rînduri. România socialis
tă. prin glasul președintelui său, a 
afirmat necesitatea de a se ajunge 
la depășirea actualei situații, la 
găsirea căilor care să ducă la re
concilierea națională, la întărirea 
unității, independenței și liber
tății poporului libanez. în același 
timp. România militează în favoa
rea realizării unei păci globale, 
juste și durabile în Orientul Mij
lociu, care să dea posibilitate tu
turor popoarelor zonei de a-și con
centra eforturile, întreaga energie, 
muncii pașnice constructive.

Reafirmindu-și solidaritatea cu 
cauza dreaptă a poporului libanez, 
poporul român își exprimă convin
gerea că relațiile tradiționale ro- 
mâno-libaneze se vor dezvolta, in 
continuare, în interesul ambelor 
țări și popoare, al cauzei păcii și 
înțelegerii internaționale.

20,20 Film artistic (color). „Al patru
lea gara, lingă debarcader". Pre
mieră TV. Scenariul : Nicolae Cris- 
tache. Regia : Cristiana Nicolae.

21,35 Crizantema de aur (color). Se- 
lecțiunl din concursul de inter
pretare a romanței de la Tirgo- 
viște.

21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea programului.
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20,00 Telejurnal. • în intlmplnarea 

Conferinței Naționale a partidului.
20,20 știința pentru toți (color). Răs

pundem întrebărilor dumneavoas
tră. Atomul, energia atomică și 
viitorul energetic al omenirii.

20,45 Tezaur folcloric (color). Perma
nențe ale cîntecului românesc cu 
Benone Sinulescu.

21,00 Roman-foileton (color). „Sarea 
pămintului". Ecranizare a roma
nului cu același titlu de Gheorghi 
Markov. Producție a studiourilor 
sovietice. Premieră pe țară. Regia 
Iskander Hamraev, Episodul 9.

21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea programului.

țării, precipitațiile vor fi și sub formă de 
lapoviță șl ninsoare. La munte va 
ninge. Vîntul va sufla slab pină la 
moderat, cu unele intensificări în pri
mele zile, in estul și sudul țării, pre
cum și la munte din sectorul estic, cu 
viteze între 40—50 km pe oră. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 
minus 2 șl 8 grade, iar cele maxime in
tre 2 și 12 grade. Local, se va semnala 
ceață, tn București : vremea va fi in 
general umedă, la tncenutul Intervalu
lui, anoi se va ameliora. Cerul va fi 
acoperit. în prima parte, cînd vor că
dea precipitații temporare sub formă 
de ploaie, cu tendință de transformare 
in lapoviță, apoi cerul va deveni va
riabil. Vîntul va sufla moderat. Tem
peraturile minime vor oscila intre 2 șl 
4 grade, iar maximele Intre 6 și 8 grade.

Olandei. Jucătoarele poloneze au 
ciștigat cu scorul de 32—13 (15—9). • 
La Greifswald (R.D. Germană) s-a 
disputat întîlnirea internațională a- 
micală de handbal dintre selecționa
tele de juniori ale R.D. Germane și 
U.R.S.S. Tinerii handbaliști sovietici 
au obținut victoria cu scorul de 22— 
21 (10—10). • în ziua a doua a cam
pionatului balcanic de handbal fe
minin, ce se desfășoară in sala spor
turilor din Constanța, echipa Româ
niei a întrecut cu scorul de 40—15 
(21—9) selecționata Bulgariei, în 
timp ce reprezentativa Iugoslaviei a 
învins cu 40—11 (18—6) formația 
Turciei.

CICLISM. Etapa-prolog a turului 
ciclist al Mexicului a fost ciștigată 
de columbianul Nelson Rodriguez, 
urmat de Samuel Borille (Italia), 
Alberto Miranda (Mexic), Nelson 
Ortiz (Columbia), Steve Speaks 
(S.U.A.), Zbigniew Ludwiniak (Po
lonia) etc. Ajuns la a 25-a ediție, 
turul Mexicului este o competiție 
open, traseul măsurind peste 2 000 
km.

JUDO. Campionatele mondiale de 
judo au continuat în orașul vest- 
german Essen cu întrecerile de la 
categoria 78 kg, în care victoria a 
revenit japonezului Hirotaka Okada. 
Pe locurile următoare s-au clasat 
Bashir Varaiev (U.R.S.S.), Waldemar 
Legien (Polonia) și Koai Hwa Lee 
(Coreea de Sud). La categoria 86 kg 
a terminat învingător francezul Fa
bien Canu. urmat de Pak Jong Chol 
(R.P.D. Coreeană). Densing White 
(Anglia) și Masao Murata (Japonia).

TENIS. în sferturile de finală ale 
„Turneului campioanelor" Ia tenis, ce 
se desfășoară la New York, jucă- 
toarea argentiniană Gabriela Sa
batini a furnizat o mare surpriză 
învingînd-o cu 6—4, 7—5 pe Martina 
Navratilova, cotată drept principala 
favorită a concursului.

„Un moment semnificativ în dezvoltarea relatiilnr dintre 
România si Etiopia, o contribuție importantă la 

afirmarea cauzei păcii si înțelegerii intre popoare11 
Relatări. ale agențiilor internaționale .de presă privind 

recentul dialog la nivel inalt româno-etiopian
Rezultatele convorbirilor oficiale desfășurate la București intre 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al- Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășul Mengistu 
Haile Mariam, secretar general al C.C. al Partidului Muncitoresc din 
Etiopia, președintele R.P.D. Etiopia, cu prilejul vizitei oficiale de prietenie 
în țara noastră, a fost larg reflectat de mijloacele de informare în masă 
din diferite țări.

Ample relatări a transmis agen
ția sovietică de presă T.A.S.S., care 
a evidențiat că in cursul convorbi
rilor cel doi conducători de partid 
și de stat s-au pronunțat pentru 
adincirea conlucrării româno-etio- 
piene, pentru afirmarea politicii de 
destindere și dezarmare, pentru in
staurarea unui climat de pace, 
încredere, securitate și colaborare 
in Europa, in Africa și in întreaga 
lume.

România și Etiopia au salutat în
țelegerea intervenită între Uniunea 
Sovietică și Statele Unite ale Ame
rica de a semna Tratatul privind 
lichidarea rachetelor cu rază medie 
de acțiune și operativ-tactice. Ele 
își exprimă, totodată, speranța că 
acest acord istoric va duce la noi 
înțelegeri pe calea reducerii arme
lor nucleare, a eliminării lor totale 
din Europa și din întreaga lume.

Conducătorii celor două țări — a 
arătat T.A.S.S. — s-au pronunțat 
cu fermitate pentru eliminarea to
tală a armelor nucleare, conside- 
rînd necesar ca toate popoarele să 
acționeze in direcția realizării a- 
cestui obiectiv.

Cei doi șefi de stat s-au pronun
țat pentru elaborarea în cadrul 
O.N.U. și înfăptuirea în practică a 
unui program complex de dezar
mare, pentru eliminarea tuturor 
armelor nucleare, precum și pentru 
reducerea substanțială a armamen
telor convenționale, a efectivelor 
și cheltuielilor militare, încetarea 
experiențelor nucleare și interzice
rea militarizării Cosmosului.

A fost evidențiată, totodată, im
portanța instaurării unei noi ordini 
economice internaționale și a lichi
dării înapoierii țărilor in curs de 
dezvoltare. A fost relevată, de ase
menea, necesitatea soluționării 
juste a problemelor datoriilor ex
terne care împovărează tot mai 
greu țările in curs de dezvoltare, a 
realizării unei noi ordini economi
ce internaționale, bazată pe egali
tate deplină in relațiile dintre 
state.

S-a apreciat că fn soluționarea 
marilor probleme ce confruntă 
omenirea un rol deosebit revine ță
rilor mici și mijlocii, țărilor în curs 
de dezvoltare și nealiniate, care 
sint direct interesate intr-o politică 
de largă cooperare și pace.

..Be -,n ; uilssin__________ Wild 8 tș___________ ■ -? iwi ■<»

REZUL TA TEIn ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ
Desjășurind larg întrecerea socialistă pentru indeplinirea exemplară 

a sarcinilor de plan, colective fruntașe de oameni ai muncii din in
dustrie, construcții, transporturi, agricultură, unități din domeniul cir
culației mărfurilor și prestărilor de servicii, din alte sectoare de acti
vitate raportează noi și importante succese.

Ca urmare a rezultatelor obținute in cele zece luni care au trecut 
din acest an și a punctajului general stabilit potrivit indicatorilor pre- 
văzuți in criteriile de organizare a întrecerii, la. 31 octombrie pe pri
mele locuri se situează :

ÎN INDUSTRIA DE EXTRACȚIE 
A CĂRBUNELUI DIN SUBTERAN 

Locui I : întreprinderea minieră 
Voivozi, județul Bihor, cu 1 041,8 
puncte.

Locul II : întreprinderea minieră 
Paroșeni, județul Hunedoara, cu 
1 014,5 puncte.

Locul III : întreprinderea minieră 
Comănești, județul Bacău, cu 678,3 
puncte.

ÎN DOMENIUL PRODUCERII 
ENERGIEI HIDROELECTRICE

Locul I : întreprinderea Elec- 
trocentrale Rîmnicu Vilcea, cu 748,2 
puncte.

Locul II : întreprinderea Elec- 
trocentrale Porțile de Fier, cu 691,9 
puncte.

Locul III : întreprinderea Elec- 
trocentrale Bistrița, județul Bacău, 
cu 521,1 puncte.

ÎN INDUSTRIA 
EXTRACȚIEI ȚIȚEIULUI 

ȘI GAZULUI METAN 
Locul I : Schela de producție pe

trolieră Berea, județul Buzău, cu 
692,9 puncte.

Locul II : Schela de producție 
gaze naturale Ploiești, cu 650,4 
puncte. .

Locul III :' Schela de producție 
petrolieră Drăgășani, județul Vîl- 
cea, cii 595 puncte.

ÎN INDUSTRIA 
PRODUSELOR REFRACTARE 
Locul I : întreprinderea dc pro

duse cărbunoasc Slatina, cu 600,3 
puncte.

Locul II : întreprihderea „Răsă
ritul" Brașov, cu 433,3 puncte.

Locul III : întreprinderea de pro
duse abrazive Bîrlad, județul 
Vaslui, cu 422.2 puncte.

IN INDUSTRIA 
CONSTRUCȚIILOR 
DE TRACTOARE 

ȘI MAȘINI AGRICOLE, 
AUTOCAMIOANE ȘI TURISME, 

RULMENȚI 
ȘI ORGANE DE ASAMBLARE 
Locul I : întreprinderea de garni

turi de frină și etanșare Rimnicu 
Sărat, județul Buzău, cu 841,6 
puncte.

Locui II : întreprinderea mecani
că și piese de schimb Oradea, cu 
343,8 puncte.

Locul III : întreprinderea „Auto- 
mecanica" Moreni, județul Dîmbo
vița, cu 189,8 puncte.

ÎN INDUSTRIA ELECTRONICA 
ȘI TEHNICA DE CALCUL, 

ECHIPAMENT
DE TELECOMUNICAȚII 

ȘI AUTOMATIZĂRI 
Locul I : Întreprinderea de piese

Noul dialog româno-etiopian la 
nivel inalt — a subliniat în înche
iere agenția sovietică, referindu-se 
la aprecierea din Comunicatul co
mun — constituie un moment de o 
deosebită semnificație în dezvol
tarea relațiilor de prietenie și co
laborare intre cele două țări și po
poare, precum și o importantă con
tribuție la afirmarea cauzei păcii, 
progresului și înțelegerii interna
ționale.

La rindul său, agenția A.D.N. din 
R. D. Germană a relevat că in ca
drul convorbirilor oficiale la nivel 
înalt s-a subliniat că se impune să 
fie intensificata eforturile pentru 
soluționarea actualelor conflicte pe 
cale politică, prin tratative. Cei doi 
conducători de partid și de stat au 
examinat probleme ale actualității 
politice internaționale, o atenție 
deosebită fiind acordată opririi 
cursei înarmărilor și trecerii la 
măsuri concrete și eficiente de 
dezarmare.

în legătură cu situația din Afri
ca — a subliniat agenția — a fost 
exprimat sprijinul României și al 
Etiopiei față de lupta popoarelor 
de pe acest continent pentru lichi
darea totală a colonialismului și 
neocoloniaiismului, a politicii ra
siale și de apartheid, pentru apă
rarea și consolidarea independenței 
naționala.

Agenția iugoslavă TANIUG nune 
în evidență atenția acordată de cei 
doi conducători de partid și d ' stat 
asupra dezvoltării relațiilor de co
laborare dintre cele două țări. In 
același timp este reluată apre
cierea comună a celor două părți 
că aceste convorbiri vor contribui 
la extinderea cooperării economice 
bilaterale și a schimburilor comer
ciale româno-etiopiene.

Comunicatul comun dat publici
tății la încheierea vizitei în Româ
nia a președintelui Etiopiei, 
Mengistu Haile Mariam, și a 
discuțiilor purtate cu președintele 
Nicolae Ceaușescu evidențiază sa
tisfacția in legătură cu identitatea 
punctelor de vedere asupra princi
palelor probleme cu care se con
fruntă omenirea, subliniază agen
ția kuweitiană KUNA.

Agenția citează din comunicat 
pasajele care exprimă îngrijorarea 
celor două țări față de evoluția pe

radio și semiconductor! Băncasa 
București, cu 918.3 puncte.

Locul II : întreprinderea „Steaua 
electrică" Fieni, județul Dîmbovița, 
cu 859,6 puncte.

Locul III : întreprinderea „Elec- 
troaparataj" București, cu 846,1 
puncte.

ÎN INDUSTRIA 
PRELUCRĂRII CAUCIUCULUI 

ȘI MASELOR PLASTICE 
Locul I : întreprinderea de arti-

Panoul fruntașilor 
pe 10 luni

cole tehnice din cauciuc Brașov, cu 
921,2 puncte.

Locul II : Fabrica de anvelope 
Luduș, județul Mureș, cu 503,3 
puncte.

Locul III : întreprinderea „Ener
gia" Constanța, cu 324,8 puncte.

ÎN INDUSTRIA 
DE MEDICAMENTE, 

COSMETICE, COLORANȚI, 
LACURI

Locul I : întreprinderea de pro
duse cosmetice „Farmec" Cluj- 
Napoca, cu 618,2 puncte.

Locul II : întreprinderea de pro
duse cosmetice „Mtiraj" București, 
cu 222,1 puncte.

ÎN INDUSTRIA 
EXPLOATĂRII LEMNULUI 

Locul I : întreprinderea forestie
ră de exploatare si transport Rim
nicu Vilcea, cu 1174,6 puncte.

Locul II : întreprinderea fores
tieră de exploatare și transpor*  
Piatra Neamț, cu 1 057,5 puncte.

Locul III : întreprinderea fores
tieră de exploatare și transport 
Bistrița, județul Bistrița-Năsăud, 
cu 1 000.2 puncte.

ÎN INDUSTRIA CIMENTULUI, 
MATERIALELOR 

DE CONSTRUCȚII, 
EXPLOATAREA 

AGREGATELOR MINERALE 
PENTRU CONSTRUCȚII 

Locul I : întreprinderea de mate
riale izolatoare „Premi- Vaslui, cu 
632,1 puncte.

Locul II : întreprinderea pentru 
lianți Brașov, cu 390,1 puncte.

Locul III : întreprinderea de ma
teriale de construcții Timișoara, cu 
301,8 puncte)

ÎN INDUSTRIA TEXTILA 
(BUMBAC)

Locul I : întreprinderea textilă 

riculoasă a evenimentelor din Goli, 
relevind că România și Etiopia cer 
retragerea tuturor navelor militare 
străine, încetarea imediată a ostili
tăților dintre Iran și Irak și solu
ționarea problemelor dintre ele pe 
cale pa mică, prin tratative, in con
formitate cu rezoluția 598 a Consi
liului de Securitate al O.N.U.

România și Etiopia — arată, în 
continuare, agenția kuweitiană — 
au evidențiat importanța mișcării 
de nealiniere in soluționarea pro
blemelor internaționale și regio
nale. In toastul său, rostit la 
dineul oferit in onoarea pre
ședintelui Etiopiei, președintele 
Nicolae Ceaușescu a reafirmat an
gajamentul Româpiei îrt direcția 
soluționării globale a conflictului 
din Orientul Mijlociu.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
s-a pronunțat, in acest sens, pen
tru organizarea unei conferințe in
ternat.onale sub egida Organizației 
Națiunilor Unite, la care să parti
cipe toate părțile interesate, inclu
siv Organizația pentru Eliberarea 
Palestinei și Israelul, precum și 
membrii permanenți ai Consiliului 
de Securitate.

Se arată, totodată, că șeful sta
tului român a exprimat necesita
tea de a se trece la retragerea na
velor militare străine din zona 
Golfului, la oprirea oricăror acți
uni care ar putea duce la extinde
rea conflictului din această regi
une.

Examinind situația din Africa — 
subliniază agenția — președintele 
Nicolae Ceaușescu a afirmat că 
România consideră că un rol im
portant revine, in această privință, 
Organizației Unității Africane, care 
poate contribui, într-o măsură în
semnată. la dezvoltarea colaborării 
și conlucrării intre statele de pe 
continent, la unirea eforturilor lor 
pentru soluționarea politică a pro
blemelor existente.

Agenția sudaneză SUNA relevă, 
la rindul ei, că în cuvîntarea 
pe care a rostit-o, președintele 
Nicolae Ceaușescu a reafirmat po
ziția constructivă a României in 
favoarea unei solut'onări globale a 
conflictului din Orientul Mijlociu, 
ca și a rezolvării pe cale politică 
a războiului dintre Irak și Iran.

Se subliniază, totodată, că pre
ședintele României a arătat, de a- 
semenea. că România a exprimat 
solidaritatea cu popoarele de pe 
continentul african, s-a pronunțat 
pentru o nouă ordine economică 
internațională, pentru solutionarea 
globală, a problemei datoriei exter
ne a țărilor în curs de dezvoltare.

(Agerpres)

„11 Iunie" Cisnădie, județul Sibiu, 
cu 771,9 puncte.

Locul II : întreprinderea Filatura 
de bumbac Urlați, județul Prahova, 
cu 520,8 puncte.

> Locul III : Fabrica Filatura de 
bumbac Cimpulung-Moldovenesc, 
iudețul Suceava, cu 517,1 puncte,
ÎN INDUSTRIA ALIMENTARA — 

SUBRAMURA MORARIT, 
PANIFICAȚIE 

ȘI PRODUSE FĂINOASE 
Locul I : întreprinderea de moră- 

rit și panificație Dîmbovița, cu 933,6 
puncte.

Locul II : întreprinderea de mo- 
rărit și panificație Vilcea, cu 923,1 
puncte.

Locul III : întreprinderea de mo- 
rărit și panificație Teleorman, cu 
898.3 puncte.
ÎN AGRICULTURA DE STAT — 
UNITĂȚI CU PROFIL AVICOL 
Locul I : întreprinderea avicolă 

de stat Bacău, cu 960.2 puncte.
Locul II : întreprinderea avicolă 

de stat Focșani, cu 925,9 puncte.
Locul III : întreprinderea avicolă 

de stat Suceava, cu, 660,2 puncte.
ÎN DOMENIUL SILVICULTURII 

Locul I : Inspectoratul silvic ju
dețean Vaslui, cu 671,3 puncte.

Locul II : Inspectoratul silvic ju
dețean Suceava, cu 572,8 puncte.

Locui III : Inspectoratul silvic ju
dețean Timiș, cu 554 puncte.

ÎN DOMENIUL 
CONSTRUCȚIILOR 

INDUSTRIALE 
Locul I : Centrala Antrepriză ge

nerală de construcții industriale 
București, cu 302,5 puncte.

Locul II : Trustul antrepriză ge
nerală de construcții industriale 

, Craiova, cu 228.6 puncte.
Locul III : Trustul antrepriză ge

nerală de construcții industriale Pi
tești, cu 222,3 puncte.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR FEROVIARE 
— REGIONALE DE CAl FERATE 

Locul I : Regionala dc căi ferate 
Brașov, cu 290,5 puncte.

Locul II : Regionala de căi ferate 
Craiova, cu 289,6 puncte.

Locul III : Regionala de căi fe
rate Cluj, cu 213 puncte.

ÎN DOMENIUL 
COMERȚULUI INTERIOR — 

ÎNTREPRINDERI COMERCIALE 
CU AMĂNUNTUL 

Locul I : întreprinderea comer
cială de stat mixtă Huși, județul 
Vaslui, cu 313,6 puncte.

Locul II : întreprinderea comer
cială de stat mărfuri metalo-chimi- 
ce Constanța, cu 300,9 puncte.

Locul III : întreprinderea comer
cială de stat mărfuri alimentare 
Deva, cu 293,1 puncte.
ÎN COOPERAȚIA DE PRODUCȚIE, 

ACHIZIȚII ȘI DESFACERE 
A MĂRFURILOR

Locul I : Uniunea județeană 
Neamț, cu 1 004 puncte.

Locul II : Uniunea județeană Ti
miș, cu 892 puncte.

Locul III : Uniunea județeană 
Vilcea, cu 753,3 puncte.

teatre
Teatrul Național ' (14 71 71. Sala
ire) : Harap Alb — 11 ; Marea — 
; (sala Amfiteatru) : Campionul — 
; (sala Atelier) : Cartea lui lovită

10 ; D-ale carnavalului — 17.30
i Filarmonica „George Enescu" 
| 68 75. sala Studio) : Recital de pian 
dna Grămadă — 17 ; (Ateneul Ro
an) : „Comori camerale*.  Gabriel 
ilă — violă. Dan Enășescu — vioa

ră, Nicolae Lipoczi — corn, Daniei 
Podiovschi — vioară, Aureiian-Octav 
Popa — clarinet, Mihai Tănăsilă — 
fagot, — Ștefan Thomasz — contra
bas, Tiberiu Ungureanu — violoncel 
— 18.
• Teatrul de operetă (13 63 48. bd. 
N. Bălcescu nr. 2) : Povestea soldă
țelului de plumb — 10.30 ; Concertul 
laureaților Festivalului național „Cîn
tarea României*  — Soliști vocali 
profesioniști —- 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Mitică Po
pescu — 10,30 ; Doamna cu camelii 
— 18
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) :

Goethe mi-a spus — 11 ; Bărbatul 
și... femeile — 18,30
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Sfintul Mitică Blajinu — 10 : O dra
goste nebună, nebună, nebună — 18
• Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03. 
sala Magheru) : Acești îngeri triști 
—• 10 ; Floarea de cactus — 18 ; (sala 
Studio) : O noapte furtunoasă — 
10,30 ; La un pas de fericire — 18,30
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Arta conversației — 10 ; 
Simple coincidențe — 18,30 ; (sala 
Giulești, 18 04 85) : Hotel „Zodia ge
menilor*  — 11 ; Milionarul sărac 
— 18

• Teatrul satiric-muzlca! „C. Tă-
nase" (sala Savoy, 15 56 78) : Bel
mondo al 11-lea — 18,30 ; (sala Vic
toria, 50 58 65) : Bărbatul fatal — 19
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 53) : 
Mary Poppins — 10.30
• Circul București (10 41 95) : „A 
sosit circul!*  — 10; 15,30; 19
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala
Victoria) : Elefănțelul curios — 11;
(sala Cosmonauților, 11 12 04) ; Pe- 
trică și lupul — 11,30
• Studioul de teatru I.A.T.C. 
(15 72 59) ; Stress — 19
• Ansamblul de estradă „Optimiștii*  

(la sala Victoria a Teatrului „C. Tă- 
nase") : Cîntați cu noi, optimiștii — 15

cinema 
japonez*)  : 

12 ; 14,30 ;

BUZESTI

LEȘTI (17 55 46) — 9; 11; 13; 15: 17; 
19, FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 13; 
15; 17
• Gara („Zilele filmului 
STUDIO (59 53 15) — 9.30 
17 ; 19,30.
• Pădurea de fagi :
(50 43 58) — 15; 17; 19
• Secretul lui Nemesis : GLORIA 
(47 46 75) — 9; 11; 13; 15; 17; 19. 
AURORA (35 04 66) — 8,30; 10,30; 12.30; 
14,45; 17; 19.15, BUCUREȘTI (15 61 54) 
— 8.15; 10,30; 12,30: 14,45; 17,15; 19
• Figurant» : ARTA (21 31 86) — 9; 
12; 15; 18, MIORIȚA (14 27 14) — 9; 
12; 15: 18

• Program special pentru copii și 
tineret: DOINA (16 35 38) — 9; 11; 
13: 15: 17: 19
• Eroi îndrăgiți ai ecranului : 
PATRIA (11 86 25) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
• Inspector fără armă : TIMPURI 
NOI (15 6110) - 9: 11; 13; 15; 17; 19
• Acțiunea Edelstein : FERENTARI 
(80 49 85) — 15; 17: 19
• Moromeții ; COTROCENI (49 48 48) 
— 15; 18
• Planeta Kin Za Za : VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 18
• Oaspeți neașteptat! : PROGRESUL 
(23 94 10) — 15; 17; 19
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ÎN PREAJMA VIZIȚE[ OFICIALE DE PRIETENIE A PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘEȘCU, 

ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘEȘCU, &V R. A. EGIPT 

POPORUL EGIPTEAN SE PREGĂTEȘTE SĂ FACĂ 0 CALDĂ
SI SĂRDĂÎDIIEASCA PRIMIRE HAITILOR SOLI Al POPORULUI RUMÂN

Articole apărute în ziarul egiptean „Al Akhbar"

TELEGRAME EXTERNE
Semnarea protocolului comercial și de plăți 

româno-chinez pe anul 1988
BEIJING 21 (Agerpres). — Ilie 

Văduva, ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice interna
ționale și Zheng Tuobin, ministrul 
comerțului exterior și relațiilor eco
nomice, au semnat la Beijing Proto

colul comercial și de plăți pe anul 
1988 intre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Chineză. 
Documentul prevede un important 
volum de schimburi de mărfuri ne
cesare economiilor celor două țări.

Sesiunea Adunării Generale a O N U.
Comisia a Vl-a dezbate punctul privind dezvoltarea și întărirea 
bunei vecinătăți dintre state, care are la origine o inițiativă 

a României

„IDEILE ȘI flCȚIUNÎLH PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘEȘCU
— contribuție valoroasă Ia soluționarea justă și trainică a marilor probleme ale 

lumii contemporane, a situației din Orientul Mijlociu"
Cu deosebită satisfacție consta

tăm că Egiptul și România au po
ziții asemănătoare sau foarte apro
piate asupra problemelor Interna
ționale cu care este confruntată 
omenirea contemporană. Ori de cite 
ori s-au intilnit și au purtat con
vorbiri, președintele Mohamed 
Hosni Mubarak și președintele 
Nicolae Ceaușeșcu și-au exprimat 
profunda lor îngrijorare față de 
încordarea gravă la care s-a ajuns 
in viața internațională și au subli
niat necesitatea desfășurării de e- 
forturi sporite pentru depășirea 
acestei situații, pentru promovarea 
politicii de pace, dezvoltare, inde
pendență și cooperare între na
țiuni, pentru încetarea cursei înar
mărilor, pentru dezarmare, pentru 
reglementarea tuturor conflictelor 
dintre state exclusiv pe cale paș
nică, prin negocieri. Noi, în Egipt, 
dăm o inaltă apreciere contribuției 
președintelui Nicolae Ceaușeșcu la 
sprijinirea țelurilor comune ale 
națiunilor, a cauzei juste a popoa
relor. a asigurării păcii in lume.

Evoluția evenimentelor pe plan 
internațional confirmă clarviziunea 
și realismul gîndirii președintelui 
Nicolae Ceaușeșcu privind proce
sele sociale și politice, tendințele 
și transformările care au loc iri 
lumea de azi. Tezele, ideile 
și acțiunile președintelui 
Nicolae Ceaușeșcu aduc o contri
buție importantă la lupta forțelor 
progresiste din întreaga lume 
pentru promovarea unei politici 
noi. democratice, pentru instaurarea 
păcii și dreptății. Este bine cunos
cut că România prietenă, sub con
ducerea clarvăzătoare a președin
telui Nicolae Ceaușeșcu, acționează 
cu consecvență pentru afirmarea 
in viața internațională, în rapor
turile dintre state a principiilor 
democratice, ale deplinei egalități 
în drepturi, independenței și suve
ranității naționale, neamestecului 
in treburile interne, respectului re
ciproc, nerecurgerii la forță și la 
amenințarea cu forța. Numele 
președintelui Nicolae Ceaușeșcu a 
devenit în lumea întreagă un sim
bol al luptei ferme pentru demo

crație șl dreptate, pentru încetarea 
politicii imperialiste de forță și 
dictat, pentru asigurarea afirmării 
independente a tuturor națiunilor 
lumii, a destinderii și păcii.

în spiritul unei înalte responsa
bilități pentru propriile sale desti
ne și pentru viitorul omenirii. 
România, sub conducerea președin
telui Nicolae Ceaușeșcu, nu se li
mitează numai la a proclama ne
cesitatea unei noi ordini, mai juste 
și mai raționale, în lume, ci își 
consacră întreaga sa capacitate de 
acțiune, toate energiile elaborării 
conceptelor, căilor și mijloacelor de 
acțiune pentru traducerea în viață 
a aspirațiilor privind statornicirea 
noilor relații, de profundă egalita
te și echitate intre state. Astfel, 
președintele Nicolae Ceaușeșcu, 
personalitate proeminentă a lumii 
contemporane, nu numai că susți
ne ideea unei păci juste și trainice 
in Orientul Mijlociu, dar și aduce 
o contribuție constructivă la reali
zarea prin negocieri a unei aseme
nea păci. Conducătorul român este 
apreciat pentru numeroasele sale 
contacte, atit la București cit și 
peste hotare, consacrate păcii și 
înțelegerii internaționale.

Poziția României față de proble
ma Orientului Mijlociu este foarte 
apropiată de cea a Egiptului, deoa
rece obiectivele sînt aceleași, iar 
principiile' sint identice sau simi
lare. ceea ce evidențiază impor
tanța apropiatei noi întîlniri din
tre președintele Hosni Mubarak și 
președintele Nicolae Ceaușeșcu, ca 
și efectele ei pozitive asupra si
tuației din regiune și a relațiilor 
bilaterale. Se poate afirma că prie
tenia strînsă dintre popoarele și ță
rile noastre, dintre cei doi con
ducători s-a cimentat tocmai pe 
baza acestor acțiuni complexe con
sacrate păcii în zona Orientului 
Mijlociu și în întreaga lume. Ni
meni nu poate ignora rolul impor
tant pe care îl joacă președintele 
Nicolae Ceaușeșcu pe arena vieții 
internaționale, politica externă a 
României de azi exprimind voința 
de pace și securitate a poporului 
român, dorința sa

civilizație și progres continuu pe 
calea libertății și păcii.

Cu prilejul vizitei efectuate la 
București in decembrie anul trecut 
de președintele Hosni Mubarak, o 
atenție deosebită în cadrul convor
birilor a fost acordată situației din 
Orientul Mijlociu, unde continuă 
să se mențină o stare de tensiune, 
conflicte militare și războaie cu 
consecințe grave pentru popoarele 
acestei zone și pentru pacea gene
rală. Președintele Nicolae Ceaușeșcu 
a reafirmat recent hotărîrea Româ
niei de a-și aduce în continuare 
contribuția activă la soluționarea 
globală, pe cale politică, a proble
melor complexe din Orientul Mij
lociu, în conformitate cu năzuința 
popoarelor din această regiune de 
a trăi și a se dezvolta într-un cli
mat de pace, securitate și colabo
rare. Ori de cite ori are ocazia, 
președintele Nicolae Ceaușeșcu 
subliniază că o pace justă și du
rabilă în Orientul Mijlociu trebuie 
să se bazeze pe retragerea Israe
lului din teritoriile arabe ocupate 
în urma războiului din 1967, pe 
recunoașterea dreptului inalienabil 
al poporului palestinian la autode
terminare și la crearea unui stat 
propriu, pe garantarea indepen
denței și suveranității tuturor sta
telor din această zonă, pronunțîn- 
du-se în acest cadru in favoarea 
convocării unei conferințe interna
ționale. sub egida O.N.U., la care 
să participe toate părțile interesa
te. inclusiv Organizația pentru 
Eliberarea Palestinei.

Președintele Nicolae Ceaușeșcu 
este un excepțional militant pen
tru cauza cooperării internaționa
le, pentru tratative — ca mijloace 
unice prin care poate fi realizată 
pacea — iar acțiunile sale sincere 
și curajoase sînt apreciate în în
treaga lume. într-un cuvînt, ma
rele om politic și de stat, pe care 
11 așteptăm cu sentimente de înal
tă stimă și apreciere pe pămîntul 
egiptean, reprezintă în modul cel 
mai strălucit spiritul lumii contem
porane, fiind un promotor neobosit 
al politicii dialogului și deschiderii

....
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NAȚIUNILE UNITE 21 (Agerpres). 
— în Comisia a Vl-a a Adunării 
Generale a O.N.U., insârcinată cu 
examinarea problematicii juridice a 
cooperării internaționale, se dezbate 
în prezent punctul privind dezvolta
rea și întărirea bunei vecinătăți din
tre state, care are la origine o ini
țiativă a României.

Luind cuvintul in cadrul comisiei, 
reprezentantul permanent al Româ
niei la O.N.U. a reliefat valoarea și 
actualitatea gîndirii și acțiunii poli
tice cânstante și clarvăzătoare a pre
ședintelui Nicolae Ceaușeșcu, de sta
tornicire și . dezvoltare a unor rapor
turi de înțelegere, cooperare și res
pect reciproc cu toate statele lumii 
și, în primul rînd, cu țările vecine și 
cele din aceeași zonă. Totodată, s-a 
subliniat că prin această inițiativă 
România a adus în fața O.N.U. o 
temă de importanță majoră pentru 
menținerea păcii și securității, pentru 
rezolvarea justă și trainică a proble
melor fundamentale ale umanității.

Referindu-se la activitatea din acest 
an a Subcomisiei O.N.U. pentru re

lațiile de bună vecinătate, reprezen
tantul român a arătat că generaliza
rea unei practici îndelungate a bunei 
vecinătăți, a principiilor și normelor 
referitoare la aceasta este de natuiă 
să consolideze raporturile de prieto- 
nie și cooperare pașnică intre toae 
statele lumii.

A fost evidențiată, de asemene, 
cerința ca activitatea Subcomisia 
pentru relațiile de bună vecinătae 
să continue și la viitoarea sesiunea 
Adunării Generale a O.N.U., pentu 
îndeplinirea mandatului de identii- 
care și clarificare a tuturor eleme- 
telor componente ale bunei vecin- 
tăți și să înceapă procesul de el- 
borare a unui document internați- 
nal corespunzător în acest domeni, 
care să sintetizeze normele și pn- 
cipiile juridice care dau conțiit 
bunei vecinătăți, sporind astfel rul 
ei pozitiv în ansamblul relațiilor 1- 
ternaționale, în promovarea unei >- 
litici de pace, prietenie, înțelegerii 
respect reciproc intre toate statelși 
popoarele lumii.

Dreptul la viață — drept fundamental al oamenilor

nestrămutată de largi către întreaga lume.

„0 PRODIGIOASA OPERA DEDICATA ȘTIINȚEI ȘI PROGRESULUI 
SOCIETĂȚII ROMANEȘTI"

Oricine studiază ex
periența românească 
in domeniul dezvol
tării economico-socia- 
le va sesiza, de la 
bun început, ca ele
ment distinctiv, rolul 
deosebit acordat ști
inței, ca factor de 
progres multilateral al 
țării. O dovedește dez
voltarea accelerată a 
României din cei pes
te 29 de ani de 
end la conducerea 
partidului și a statu
lui se află președinte
le Nicolae Ceaușeșcu.

Rolul acordat știin
ței și tehnicii in sus
ținerea acestei dina
mici este justificat nu 
numai din punct de 
vedere strict econo
mic, ci și pe plan 
mai larg, social-is- 
toric. Făurirea unei 
societăți socialiste a- 
vansate — a atras atenția, nu o 
dată, șeful statului român — nu se 
poate concepe fără a așeza la baza 
sa cele mai înalte cuceriri ale ști
inței și \ tehnicii, ale cunoașterii 
umane în general.

Una dintre problemele care se 
pun — de esență politică și mora
lă — se referă la natura integră
rii științei în societate, la finalita
tea ei umanistă. Răspunsul româ
nesc este fără echivoc : este vorba 
de conceperea științei exclusiv ca 
factor de dezvoltare democratică, 
armonioasă a societății, care să 
ridice calitatea vieții nu numai sub 
raport material, ci și spiritual, 
deci străină și opusă fenomenului 
de alienare a omului, fenomen atit 
de pronunțat în societatea occi
dentală ; este, deopotrivă, vorba de 
o știință dedicată exclusiv păcii și 
colaborării internaționale, astfel 
inc.t inteligența umană să nu se 
irosească in efortul absurd, peri
culos și antiuman al cursei înar
mărilor. Cele două laturi — dez
voltare și pace — se află într-o 
intercondiționare logică, științei — 
în concepția românească — fiindu-i 
redată plenar esența sa profund 
umanistă.

O a doua mare problemă se re
feră la strategia de urmat — în 
condițiile specific românești, dar cu 
valabilitate confirmată și de expe
riența altor țări în curs de dez
voltare sau mediu dezvoltate, ca 
și a altor multe state — pentru 
promovarea științei și tehnicii. La 
această întrebare, răspunsul româ
nesc se înscrie organic in viziunea 
de ansamblu asupra problemei 
fundamentale a dezvoltării econo- 
mico-sociale. In esență, strategia 
este aceea a unei îmbinări armo
nioase a factorilor intern și extern, 
rolul primordial revenind celui in
tern. De aici, locul de prim plan 
pe care România îl acordă crea
ției științifice și tehnice originale.

Aceste considerente, care defi
nesc politica de promovare a știin
ței si te nicii in România, își au 
sursa intr-o atentă examinare a 
realităților țării, dar — ceea ce este 
deosebit de semnificativ — ele 
sînt strălucit ilustrate de onera 
prodigioasă a unui om. stimat în 
țară și larg apreciat pe plan inter
național pe-tru contribuția sa de 
excepție la progresul economico-
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social al țării sale, la prestigiul 
științei românești in lume.

Academician doctor inginer Elena 
Ceaușeșcu. membru al Comitetului 
Politic Executiv al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, prim viceprim-ministru al 
guvernului, președintele Consiliu
lui Național pentru Știință și Teh
nologie, reprezintă, prin activitatea 
multilaterală, un ilustru exemplu 
de sinteză între calitățile omului 
politic dăruit propriei țări și cele 
ale omului de știință, de larg ori
zont intelectual, pentru care slu
jirea intereselor supreme ale na
țiunii sale se imbină fericit cu re
marcabila contribuție la progresul 
științei mondiale în domenii de 
vîrf, în planul cercetării fundamen
tale și, în același timp, al aplicării 
ei in practica social-economicâ.

Se poate afirma, cu deplin te
mei. că este o mare șansă pentru 
un popor de a avea. în cadrul con
ducerii sale politice și, deopotrivă, 
în domeniul științific al tării, un 
om care. întrunind consensul na
țional. să slujească cu atita abne
gație și curaj tot ceea ce defineș
te o națiune prin aportul ei speci
fic de inteligență la patrimoniul 
creației universale.

Remarcabil om politic și de stat, 
strălucit om de știință și savant 
de largă recunoaștere internaționa
lă, academician doctor inginer 
Elena Ceaușeșcu aduce în Româ
nia o contribuție de seamă la în
drumarea și coordonarea activită
ții de cercetare științifică și ingi
nerie tehnologică, la elaborarea și 
realizarea programelor de dezvol
tare economico-socialâ ale țării, pe 
baza celor mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii moderne, la pro
gresul științei românești și afir
marea tot mai puternică a aces
teia în lume, la înfăptuirea poli
ticii interne și externe a României 
socialiste.

Este revelatoare în acest sens 
activitatea depusă de tovarășa 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușeșcu în fruntea Consiliului 
Național pentru Știință și Tehno
logie — organ de partid și de stat 
cu caracter deliberativ și larg re
prezentativ, care îndeplinește un 
rol de prim ordin în coordonarea 
întregii activități de cercetare ști-

ințifică și inginerie tehnologică. In 
intensificarea eforturilor creatoare 
ale oamenilor de știință români, 
ale cadrelor tehnico-inginerești, in 
orientarea gindirii novatoare din 
toate sferele de activitate. în im
pulsionarea creației științifice ori
ginale, a creșterii, aportului știin
ței românești la progresul mon
dial al științei și tehnologiei.

în același timp, în calitate de 
președinte al Comitetului Național 
Român „Oamenii de știință și 
pacea“, activitatea sa constituie o 
expresie dintre cele mai elocvente 
ale vocației pașnice a științei româ
nești, dedicată exclusiv omului și 
bunăstării sale, edificării unei lumi 
mai drepte și mai bune. Propria 
operă de creație științifică, ca și 
activitatea sa politică de organizare 
și coordonare a efortului de cerce
tare științifică din România, de 
dezvoltare a unei largi conlucrări 
științifice internaționale evidenția
ză cu putere unitatea de calități și 
determinări care trebuie să defi
nească geniul științific : exclusiv 
consacrat păcii și desăvîrșirii perso
nalității umane. O știință a oame
nilor și pentru oameni, o știință 
pentru viață și care să fie guver
nată de legile supreme ale dreptu
lui la pace — singurul care poate 
justifica existenta și creația uma
nă ; o știință deci pe măsura 
omului și a conștiinței sale.

în numele acestor idealuri, 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușeșcu desfășoară o prodigioasă 
activitate internațională în vederea 
angajării oamenilor de știință, a 
savanților, cercetătorilor de pe toa
te meridianele globului intr-o largă 
și autentică acțiune unitară, consa
crată apărării păcii în intreaga 
lume.

A lupta pentru dezarmare, pentru 
oprirea cursei aberante a înarmă
rilor, pentru conversiunea benefică 
a sumelor irosite pe înarmări în 
resurse ale dezvoltării, a găsi solu
ții reale problemelor dezvoltării, 
energiei, alimentației, sănătății, 
protejării mediului înconjurător, 
ridicării calității vieții — toate 
acestea sînt imperative vitale care 
își găsesc in opera academician 
doctor inginer Elena Ceaușeșcu un 
ferm și devotat slujitor, un pres
tigios combatant pentru triumful lor.

NAȚIUNILE UNITE 21 (Ager
pres). — Comisia a III-a a Adunării 
Generale, care se ocupă de probleme 
sociale, culturale și umanitare, a a- 
doptat cu o largă majoritate de vo
turi un proiect de rezoluție care rea
firmă dreptul fundamental al oame
nilor la viață. Documentul releva că 
asigurarea dreptului la viață con
stituie o condiție esențială a înfăp
tuirii întregului complex de drepturi 
economice, sociale și culturale, po
litice și civile. Comunitatea' interna
țională este chemată să depună e- 
forturi stăruitoare pentru întărirea 
păcii, eliminarea pericolului de răz

boi, în special de război nuclr, 
pentru stăvilirea cursei inarmăpr 
și realizarea dezarmării geneie, 
sub un strict control internați’on;

Pacea, fără arme nucleare și :ă 
recurgerea la forță, ar deschide gi 
posibilități pentru eforturile Col
gate ale tuturor popoarelor, ind>- 
tate spre rezolvarea unor proble 
umane presante și pentru coopi- 
rea în domeniile științei, educai, 
medicinei, artei și în alte secte, 
âsigurind astfel condițiile necee 
pentru dezvoltarea armonioasăa 
personalității orfiului — se aratăn 
rezoluție.

„SÎNTEM DEOSEBIT DE MÎNDRI DE RELAȚIILE 
DE STRÎNSA PRIETENIE CARE NE UNESC CU ROMANIA"

Marele prieten al poporului 
egiptean — președintele 
Nicolae Ceaușeșcu — va fi din nou 
oaspetele țării noastre, împreună 
cu doamna Elena Ceaușeșcu. Po
porul egiptean îi așteaptă pe înal- 
ții soli ai poporului român cu sen
timente de stimă și prețuire, pre
gătit să le facă o caldă și sărbă
torească primire, exprimîndu-și 
astfel bucuria de a-i avea in mij
locul lor, de a le înfățișa cu acest 
prilej aspecte ale muncii și preocu
părilor consacrate progresului ță
rii, satisfacția că relațiile de priete
nie și colaborare cu România vor 
cunoaște o afirmare și mai puter
nică, in folosul și spre binele am
belor popoare.

Apropiata vizită a președintelui 
Nicolae Ceaușeșcu în Egipt are o 
deosebită importanță, deoarece ea 
reprezintă o nouă confirmare a pu
ternicului avînt al relațiilor de 
prietenie și cooperare care carac
terizează raporturile egipteano- 
române de mai mulți ani. După 
cum se știe, colaborarea dintre 
Egipt și România, cu vechi și 
adinei rădăcini în trecut, a cunos
cut ample dimensiuni în ultimul 
deceniu și jumătate, cînd s-a în
registrat o accentuată intensificare 
și extindere a conlucrării pe toate 
planurile.

în Egipt se dă o înaltă aprecie
re politicii externe a României, 
care are asemenea puncte de ve
dere comune cu ale țării noastre, 
cum sînt respectarea independenței 
fiecărui stat, neamestecul în trebu
rile interne, considerarea dialogu
lui ca singura modalitate de solu
ționare a conflictelor și probleme
lor internaționale, lupta împotriva 
colonialismului și neocolonialismu- 
lui, a asupririi de orice fel. pen
tru afirmarea dreptății, a păcii în 
lumea întreagă, a înțelegerii între 
popoare cu orînduiri sociale dife
rite, pentru asigurarea progresului 
general. Alături de definirea cla
ră a liniei independente a țării, 
eforturile pentru lărgirea zonelor 
de destindere internațională, pen
tru înlăturarea pericolului de 
război reprezintă o caracteristică 
evidentă a politicii externe româ
nești, mai ales din perioada de 
cînd la conducerea țării se află pre
ședintele Nicolae Ceaușeșcu. Poli

tica desfășurată astăzi de Româ
nia este bazată pe realism, curaj 
și consecvență. O confirmare stră
lucită a acestei politici o repre
zintă poziția consecventă și princi
pială față de soluționarea proble
melor cu care este confruntată zona 
Orientului Mijlociu. Președintele 
Nicolae Ceaușeșcu acordă un inte
res deosebit rezolvării conflictelor 
din această regiune, depunînd 
eforturi importante și contribuind 
cu propuneri constructive privind 
realizarea unei păci permanente și 
cuprinzătoare în Orientul Mijlociu.

Poporul egiptean cunoaște reali
zările poporului român prieten, an
gajat intr-un amplu efort con
structiv, sub conducere^' înțeleaptă 
a președintelui Nicolae Ceaușeșcu. 
Pornind de la potențialul economic 
în continuă creștere al celor două 
țări, voința unanimă a popoarelor 
noastre este de a da un conținut 
și mai bogat conlucrării reciproc 
avantajoase. Stau mărturie în a- 
cest sens noi și importante obiec
tive industriale realizate în cola
borare in valea Nilului, cum sint 
uzina de produse sodice El Mex 
din Alexandria, fabrica de acid 
sulfuric de la Abu Zaabal. com
plexul de exploatare și prelucrare 
a fosfaților de la Hamrawein, în
treprinderi ce joacă un rol de 
frunte în prelucrarea resurselor 
naturale ale țării noastre. în mod 
deosebit, eforturile de diversifica
re a conlucrării sint concentrate 
spre extinderea colaborării re
ciproc avantajoase în domeniile ex
tracției și prelucrării țițeiului, con
strucțiilor de mașini, metalurgiei, 
energiei și electrificării, transpor
turilor. construcțiilor social-edilita- 
re. agriculturii etc.

în lumina rezultatelor rodnice de 
pînă acum ale colaborării egiptea- 
no-române pe cele mai diverse 
planuri, poporul egiptean nutrește 
convingerea că anroniatele convor
biri la nivel înalt dintre președin
tele Mohamed Hosni Mubarak și 
președintele Nicolae Ceaușeșcu, 
prilejuite de vizita oficială de 
prietenie în Egipt a șefului statu
lui român, vor reprezenta un mo
ment de cea mai mare importan
ță în dezvoltarea relațiilor dintre 
țările și popoarele noastre.

„ROMANIA — EGIPT: relații de prietenie și colaborare 
multilaterală, spre folosul reciproc, al cauzei păcii 

și conlucrării internaționale"
Subliniindu-se că relațiile româ- 

no-egiptene, cu vechi tradiții, ca
racterizate printr-o caldă priete
nie și întemeiate pe încredere și 
respect reciproc, cunosc de mulți 
ani un curs pozitiv, in interesul 
celor două popoare, al cauzei păcii 
și conlucrării internaționale, in ar
ticol se arată că ampla cooperare 
pe tărim politic, economic, tehnico- 
științific și cultural dintre România 
și Egipt a condus in ultimii ani la 
o creștere importantă a schimbu
rilor comerciale, la punerea în 
practică a unor acțiuni de co
operare.

Pornindu-se de la înțelegerile și 
rezultatele dialogului româno-egip- 
tean la nivel înalt, vizita în Egipt 
din vara acestui an a primului mi
nistru român a pus în evidență ho
tărîrea guvernelor român și egip
tean de a intensifica eforturile 
pentru realizarea prevederilor do
cumentelor politice și economice 
convenite pînă acum. în acest ca
dru s-a acordat o atenție deosebi
tă înțelegerii privind negocierea și 
semnarea unui acord-program pe 
termen lung privind lărgirea cola
borării economice și tehnico-științi- 
fice, a schimburilor comerciale din
tre România și' Egipt pină în anul 
2000, care să asigure stabilitate și 
perspectivă dezvoltării raporturi
lor economice și tehnico-științifice 
dintre cele două țări. Pe baza re
zultatelor obținute pină in prezent 
in domeniul raporturilor economice 
și tehnico-științifice și luindu-se in 
considerare importantul potențial 
economic al României și Egiptului,

s-a căzut de acord asupra necesi
tății intensificării eforturilor pen
tru lărgirea și consolidarea coope
rării economice in diferite domenii 
ale industriei petroliere și extrac
tive, construcțiilor de mașini, me
talurgiei, chimiei, energiei și elec
tricității. transporturilor, construc
țiilor social-edilitare, agriculturii și 
industriei alimentare.

De asemenea. în ultimii ani s-a 
intensificat colaborarea bilaterală 
in domeniul științei și culturii, ar
tei, presei și informațiilor, turismu
lui. in interesul unei mai bune cu
noașteri a istoriei, civilizației și 
realizărilor ambelor popoare.

Aceeași conlucrare rodnică s-a 
înregistrat și în domeniul vieții in
ternaționale. cele două țări împăr
tășind puncte de vedere similare sau 
foarte apropiate intr-o serie de 
probleme majore ale actualității.

Președintele Nicolae Ceaușeșcu a 
reafirmat poziția României privind 
necesitatea de a se intensifica e- 
forturile pe plan regional și inter
național in vederea soluționării 
globale, juste si durabile a pro
blemelor complexe din Orientul 
Mijlociu și organizării, in acest 
scop, a unei conferințe internațio
nale de pace, sub egida O.N.U.,

România și Egiptul se pronunță 
și acționează pentru instaurarea u- 
nei noi ordini economice interna
ționale și pentru eliminarea sub
dezvoltării. pentru lichidarea tota
lă a colonialismului, a oricăror for
me de dominație și asuprire in in
treaga lume.

Congresul 'Partidului Socialist din Urugua
MONTEVIDEO 21 (Agerpres). — 

La Montevideo au început lucrările 
celui de-al 39-lea Congres al Parti
dului Socialist din Uruguay, la care 
iau parte peste o mie de delegați. 
Participă, de asemenea, reprezen
tanți ai unor partide socialiste, so- 
cial-democrate și comuniste dintr-o 
serie de țări din America Latină, 
Asia și Europa. între care și Parti
dul Comunist Român.

Congresul a fost salutat de Liber 
Seregni. președintele Frontului unit 
al forțelor populare, care a subliniat 
însemnătatea deosebită a unității 
fofțelor democratice din Drugtlay In

lupta pentru consolidarea indei- 
denței politice și economice a ț, 
în interesul maselor largi de oani 
ai muncii.

Raportul privind activitatea p^ 
dului și sarcinile sale de viitori 
fost prezentat de Reynaldo Garg, 
secretar general al Partidului . 
cialist din Uruguay, care a relt 
între altele că în cadrul Congr> 
lui va fi încheiat procesul de 4 
minare a proiectului de progrart 
a tezelor politice ale P.S.U., de; 
tute în partid.

LucrÂrile congresului continuă,

Acțiunile agresive ale R.S.A. - o flagranti 
încălcare a suveranității Angolei

NAȚIUNILE UNITE 21 (Agerpres). 
— Președintele Republicii Populare 
Angola, Jose Eduardo dos Santos, a 
adresat secretarului general al O.N.U. 
o scrisoare în care îi cere să adopte 
toate măsurile pentru a curma noile 
atacuri agresive de amploare ale 
R.S.A. împotriva Angolei. Guvernul 
Angolei — se arată în scrisoare, di
fuzată ca document oficial al Con
siliului de Securitate — urmărește 
cu profundă îngrijorare agravarea, 
în ultimele zile, a situației din Afri
ca de Sud. Guvernul rasist din R.S.A. 
încearcă să saboteze prin orice mij
loace toate inițiativele menite să 
ducă la slăbirea încordării in această 
regiune, recurge tot mai des la acte 
de destabilizare a situației din țările 
vecine, in special împotriva Angolei. 
Guvernul Angolei declară din nou 
că este gata să contribuie la găsirea

unei soluții juste pe calea negoc 
problemei din sudul Africii in i 
hotăririlor O.N.U., ale Organiz, 
Unității Africane și ale mișcări 
nealiniere. Angola nu va rămîne 
impasibilă în fața agresiunii cr 
nale săvîrșite de regimul de la 
toria și de bandele înarmate de r. 
cenari aflate in solda R.S.A. r- 
arătat președintele Jose Eduardo 
Santos.

Consiliul de Securitate s-a într 
in cadrul procedurii de urg< 
pentru examinarea situației cr' 
prin noua agresiune a forțelor 
mate ale R.S.A. impotriva Angc 
Reprezentantul Angolei a infor 
pe membrii Consiliului asupra e: 
ladării acțiunilor militare ale R.f 
și a cerut să se adopte măsur.i 
gente pentru curmarea agresit 
R.S.A. împotriva teritoriului ango
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■ CONSFĂTUIRE. La Comitetul 
Central al P.C.U.S. a avut loc o 

I consfătuire la care au participat 
secretarii și șefii de secții ale C.C., 

Ialte cadre de conducere din apara
tul C.C. și Comisiei Centrale de 
Revizie ale P.C.U.S. — relatează 

I agenția T.A.S.S. Au fost examinate 
sarcinile activității de partid in 
actuala etapă de dezvoltare social- 

I economică a țării. în cadrul con
sfătuirii a luat cuvintul Mihail 
Gorbaciov, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S.

I INTERVIU. într-un interviu acor- 
• dat cotidianului kuweitian „Al Wa- 
|tan“, președintele Comitetului Exe

cutiv al Organizat ei pentru Elibe
rarea Palestinei, Yasser Arafat, a 

I declarat că o nouă pagină a fost 
deschisă în relațiile O.E.P. cu Siria, 
după reuniunea extraordinară arabă 
la nivel înalt de la Amman. El a 

I precizat, totodată. că la Amman
s-a intilnit, în prezența președin
telui irakian, Saddam Hussein, cu 
regele Hussein al Iordaniei, fiind 

I hotărită deschiderea unei noi etape 
I in relațiile palestiniano-iordaniene.

între altele, referindu-se la pro- 
Ipusa Conferință internațională in 

problema Orientului Mijlociu. Ara
fat a exprimat opinia că pînă la 

Isfîrșitul acestui an va fi adoptată 
o decizie concretă în acest sens.

O DELEGAȚIE DE EXPERȚI 
I ȘI DIPLOMAȚI SOVIETICI a sosit 

la baza militară americană Tooele, 
1 situată în apropiere de Salt Lake 
ICity, statul Utah, pentru a vizita 

unul dintre cele mai mari depozite 
de arme chimice din Statele Unite 
— informează agenția T.A.S.S. Ex- 

Iperți ai Ministerului Apărării al 
S.U.A. au prezentat diferite tipuri 
de arme chimice, caracteristicile a- 

Icestora, precum și măsurile de se
curitate adoptate pentru protejarea 
personalului baâei. Vizita — scrie 
T.A.S.S. — este apreciată ca o 

I măsură menită să contribuie la în
tărirea încrederii, in spiritul acțiu
nii similare întreprinse recent de 

i Uniunea Sovietică.

LA havana s-au încheiat lu 
crările celui de-al XV-lea Congre 
al Uniunii Internaționale a Studen 
ț:lor (U.I.S.). Participanții au adop 
tat o serie de documente cu privi 
re la activitatea desfășurată de or 
ganizația internațională pină it 
prezent, la direcțiile de acțiune ț 
prioritățile viitoare ale U.I.S., 1: 
implicarea sa mai activă in lupt 
pentru sporirea aportului. studenți 
mii la edificarea unei lumi a păcii 
înțelegerii și cooperării între po
poare. U.A.S.C.R. a fost realeas; 
in Comitetul Executiv și Secreta
riatul U.I.S.

CONGRES. în perioada 2—6 de 
cembrie. la Paris se va desfășur; 
cel de-al XXVI-lea Congres al Par- , 
tidului Comunist Francez. Con
gresul va examina cu prioritate 
probleme organizatorice.

LA BONN s-au desfășurat con
sultări politice între reprezentanți: 
ministerelor afacerilor externe aii 
R.F. Germania și U.R.S.S. Au fost 
abordate — informează agenția 
T.A.S.S. — probleme ale extinderi: 
relațiilor dintre cele două țări, pre
cum și ale vieții internaționale ac
tuale. Aceste consultări — preci
zează T.A.S.S. — se înscriu și îr 
cadrul pregătirilor vizitei pe care 
Eduard Șevardnadze. ministrul a- 
facerilor externe al U.R.S.S., ur
mează să o întreprindă in R. F. 
Germania.

LANSARE. în conformitate cu 
programul de activitate a comple
xului științific orbital „Mir“, la 21 
noiembrie, în Uniunea Sovietică a 
fost lansată nava automată de 
transport „Progress-33“. Nava auto
mată, precizează T.A.S.S., este des
tinată aprovizionării complexului 
orbital cu materiale consumabile. 
„Progress-33“ a fost înscris pe or
bită. Potrivit datelor telemetrice 
sistemele de bord ale navei auto
mate de transport funcționează 
normal.
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