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SUB SEMNUL VOINȚEI COMUNE DE DEZVOLTARE A TRADIȚIONALELOR LEGĂTURI
DE COLABORARE ROMĂNO-EGIPTEANĂ, DE PROMOVARE A CAUZEI PĂCII, IERI A ÎNCEPUT

La Cairo, manifestări de deosebită căldură și prețuire față de inalții oaspeți 
români, grăitoare mărturii ale prestigiului

Tovarășul 
președintele 
România. împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu au sosit, luni. 23 noiem
brie. la Cairo. într-o vizită oficială 
de prietenie, la invitația președin
telui Republicii Arabe Egipt, Moha
med Hosni Mubarak, și a doamnei 
Suzanne Mubarak.

Vizita, care continuă bogata tra
diție a intilnirilor româno-egiptene 
la nivel inalt, constituie o nouă și 
elocventă expresie a relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre po
poarele noastre, a dorinței comune 
de a da un conținut tot mai bogat 
conlucrării dintre România și Egipt, 
atit pe pjan bilateral, cit și in sfe
ra vieții internaționale, in interesul 
reciproc, al cauzei păcii. înțelegerii 
și cooperării intre națiuni.

Șeful statului român este însoțit 
de Gheorghe Oprea, prim viceprim- 
ministru al guvernului. loan Totu, 
ministrul afacerilor externe, alte 
persoane oficiale.

La sosire, pe aeroportul din Cairo, 
unde se aflau arborate drapelele de 
stat ale celor două țări, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost intimpinați cu deo
sebită cordialitate de președintele 
Mohamed Hosni Mubarak și doamna 
Suzanne Mubarak, care le-au a- 
dresat un cald bun sosit. Cei doi șefi 
de stat și-au stnns miinile cu priete
nie. s-au imbrățișat. Tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Suzanne 
Mubarak .s-au salutat, de asemenea, 
cu multă căldură.

De la aeroport. președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Mohamed Hosni Mubarak, tovarășa 
Elena Ceaușescu și doamna Suzanne 
Mubarak au luat loc in mașini, es
cortate de motocicliști. îndreptin- 
du-se spre Palatul Prezidențial din 
Heliopolis, unde a avut 
nia primirii oficiale 
oaspeți români.

Orașul era pregătit

Nicolae Ceaușescu, 
Republicii Socialiste

loc ceremo- 
a înalților

__  ,__ ____ sărbătorește
pentru a intimpina pe solii poporului

(Continuare in pag. a IlI-a)

începerea convorbirilor oficiale
La Palatul Prezidențial din Helio

polis au inceput. luni. 23 noiembrie, 
convorbirile oficiale dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. președintele Re
publicii Socialiste România, tovarășa 
Elena Ceaușescu și președintele Re-

In onoarea președintelui Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu a fost, oferit, luni, 
un dineu oficial de către președintele 
Republicii Arabe Egipt. Mohamed 
Hosni Mubarak, și doamna Suzanne 
Mubafak.

Au luat parte Gheorghe Oprea, 
prim viceprim-ministru al guvernu
lui. loan Totu. ministrul afacerilor 
externe, ambasadorul României la 
Cairo, celelalte persoane oficiale 
care însoțesc pe șeful statului ro
mân in vizita in Egipt.

Toastul președintelui 
Nicolae Ceaușescu

Stimate domnule președinte Hosni Mubarak, 
Stimată doamnă Suzanne Mubarak, 
Doamnelor și domnilor,
Doresc ca, în numele meu și al tovarășei mele, al 

colaboratorilor care mă însoțesc, să exprim mulțumi
rile noastre pentru invitația de a face această nouă 
vizită în Egipt, pentru primirea călduroasă și ospita
litatea de care ne bucurăm in frumoasa dumneavoas
tră țară.

îmi face o deosebită plăcere să vă adresez cu acest 
prilej dumneavoastră, domnule președinte, doamnei 
Mubarak, precum și întregului popor prieten egiptean 
un salut cordial și cele mai bune urări.

Vizita pe care o facem în Republica Arabă Egipt 
reprezintă o nouă ilustrare a bunelor relații de prie
tenie și colaborare dintre țările și popoarele noastre, 
a dorinței comune de a le dezvolta tot mai mult, pe 
toate planurile. Aș dori să subliniez, și cu acest prilej, 
importanța deosebită pe care au avut-o, de-a lungul 
anilor. întilnirile la nivel înalt în dezvoltarea continuă 
a relațiilor româno-egiptene. Sînt încredințat că și 
actuala noastră întîlnire, schimbul de vederi pe care 
l-am început astăzi se vor înscrie ca un nou moment 
important în întărirea prieteniei și colaborării dintre 
țările și popoarele noastre. Considerăm că există po
sibilități ca, prin eforturi comune, să lărgim și mai 
mult cadrul colaborării și cooperării în producție, al 
schimburilor tehnico-științifice, culturale și în alte 
domenii de activitate, corespunzător intereselor de

(Continuare în pag. a 111-a)

internațional al României socialiste

I

luni

Abdel Hamid Ezz,

Toastul președintelui
Hosni Mubarak

(Continuare în pag. a Ill-a)

și întreprinderea de reparații 
din Suceava. (Sava Bcjina-

an, 
asemenea, 
MWh e- 

importante 
conven-

au raportat îndeplinirea 
de termen a prevederilor 
la principalii indicatori pe 
ale anului. Succesul are 

productivității

din acest 
De
265

Și

. realiza- 
de ma
pe sea- 

i produc- 
spor de

Mohamed Hosni 
salutat, și în acest 

oficială de priete- 
președintele Republicii 

România, tovarășul

publicii Arabe Egipt, Mohamed Hosni 
Mubarak.

Președintele 
Mubarak a 
cadru, vizita 
nie pe care_ 
Socialiste

Au participat, de asemenea. Rifaat 
El Mahgoub. președintele Adunării 
Poporului, Aii Lutfi. președintele 
Senatului. Atef Sedki, primul minis
tru al Egiptului, mareșal Abdel Ha
lim Abu Ghazala, viceprim-ministru 

. și ministrul apărării. Esmat Abdel 
Meguld, viceprim-ministru și minis
trul afacerilor externe. Kamal Ah
mad El Ganzuri. viceprim-ministru 
și ministrul planificării, Youssef 
Amin Wally, viceprim-ministru și 
ministrul agriculturii și îmbunătățiri
lor funciare, Adel

Nicolae Ceaușescu. împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu o întreprind 
in Egipt, manifestindu-și încrederea 
că înțelegerile la care se va ajunge 
vor conferi noi dimensiuni conlucră
rii dintre cele două țări și popoare.

ministru de stat pentru cercetarea 
științifică, decanul corpului diploma
tic. ambasadorul Egiptului la Bucu
rești. alte persoane oficiale.

In timpul dineului, desfășurat în
tr-o atmosferă de caldă prietenie, 
președinții Nicolae Ceaușescu și 
Mohamed Hosni Mubarak au rostit 
toasturi urmărite cu deosebit interes 
și subliniate cu aplauze de cei pre- 
zenți. /

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

Stimate domnule președinte Nicolae Ceaușescu, 
Stimatâ doamnă Elena Ceaușescu, 
Dragi prieteni,
Cu nețărmurită bucurie vă adresăm un cald salut 

de bun venit în Republica'Arabă Egipt, ca prieteni 
sinceri și devotați, alături de care mergem pe calea 
întăririi păcii și progresului și acționăm pentru con
solidarea legăturilor de cooperare și Înțelegere între 
toate națiunile și popoarele lumii.

Această. nouă intîlnire — a șaptea întîlnire dintre 
noi — reflectă hotărîrea noastră comună de a con
tinua consultările -și de a efectua un larg schimb de 
opinii în probleme care interesează țările noastre, por
nind de la înțelegerea importanței evenimentelor pe 
care le cunoaște omenirea in această perioadă deli
cată din istoria sa și de la convingerea comună că 
prietenia trainică există intre forțele iubitoare de pace, 
capabile să joace un rol deosebit în intensificarea co
operării dintre popoarele lumii, reprezintă unul din
tre pilonii de bază pentru o nouă cotitură spre vii
tor.

Este neîndoielnic că dezvoltarea impetuoasă a co
operării rodnice înțre România și Egipt în toate do
meniile constituie o dovadă elocventă a energiilor 
uriașe pe care le putem mobiliza pentru a servi obiec
tivele de dezvoltare a celor două țări, pentru a 
păși dificultățile și problemele aflate în calea 
poarelor care luptă să asigure un viitor mai bun 
nerațiilor viitoare.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit, in numele său și al tova
rășei Elena Ceaușescu. pentru invi
tația de a vizita Egiptul, pentru pri
mirea caldă făcută, subliniind că 
vede in aceasta o mărturie a senti
mentelor prietenești pe care și le 
nutresc reciproc popoarele român și 
egiptean. Totodată, a fost afirmată 
convingerea că actuala intilnire la 
nivel înalt se va inscrie ca un nou 
și important moment in dezvoltarea 
Pe mai departe a bunelor relații ro
mâno-egiptene.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Mohamed Hosni Mubarak și-au ex
primat satisfacția de a se reintîlni 
și de a continua dialogul in proble
me de interes comun. î care' s-a dove- 
(Continuare în pag. a 111-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, s-a în
tîlnit, duminică. 22 noiembrie, cu to
varășul Yasser Arafat, președintele 
Comitetului Executiv al Organiza
ției pentru Eliberarea Palestinei, 
care efectuează o vizită in . tara 
noastră.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl 
tovarășul Yasser Arafat și-au ex
primat satisfacția de a se întîlni din 
nou și de a continua dialogul prie
tenesc, care pune în evidență bunele 
relații ce s-au statornicit și se dez
voltă între Partidhl Comunist Ro
mân, Republica Socialistă România 
și Organizația pentru Eliberarea 
Palestinei, intre poporul român și 
poporul palestinian.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
reafirmat poziția principială, consec
ventă, ă partidului și statului nostru 
în problema Orientului Mijlociu, ho- 
tărirea țării noastre de a sprijini în 
continuare cauza dreaptă a poporu
lui palestinian pentru realizarea as
pirațiilor sale legitime de a trăi in 
pace și securitate. intr-un stat pro
priu, liber și independent.

In timpul convorbirilor, exami- 
nîndu-se ultimele evoluții din Orien

REALIZĂRI IN ECONOMIE
SUCEAVA : Economii 

de materiale și energie
Acțiunile intreprinse pentru creș

terea indicelui de valorificare a 
metalului, prin reproiectarea pro
duselor, folosirea unor tehnologii 
eficiente la operațiile de formare și 
turnare, reutilizarea capetelor de 
bare și bucăților de tablă rămase 
după croire in procesul de produc
ție la fabricarea unor repere ■ de 
mici dimensiuni, au permis lucră
torilor de la întreprinderea de scu
le și subansamble accesorii din 
Rădăuți să economisească, in peri
oada care a trecut 
367 tone metal, 
ei au economisit 
nergie electrică 
cantități de combustibil 
țional. Reduceri ale consumurilor 
Specifice de metal, combustibil, 
energie electrică și material lemnos 
au înregistrat și oamenii muncii de 
la Uzina de construcții și reparații 

. utilaje și piese de schimb din Va
tra Dornei, întreprinderea de pre- 

tul Mijlociu, s-a apreciat că se im
pune să se facă totul pentru soluțio
narea globală, justă și durabilă a 
situației din această regiune, pentru 
instaurarea unei păci trainice. pe 
baza retragerii Israelului din terito
riile arabe ocupate, a rezolvării pro
blemei poporului palestinian prin 
recunoașterea dreptului său la auto
determinare — inclusiv la crearea 
unui stat palestinian, propriu, inde
pendent —. a asigurării integrității, 
suveranității și securității tuturor 
statelor din zonă.

In acest sens, s-a relevat necesi
tatea intensificării eforturilor in ve
derea organizării, intr-un viitor cit 
mai apropiat, a unei conferințe in
ternaționale. sub egida O.N.U.. la 
care să participe toate părțile inte
resate. inclusiv Organizația pentru 
Eliberarea Palestinei. — ca repre
zentant unic și legitim al poporului 
palestinian —. precum și Israelul și 
membrii permanenți ai Consiliului 
de Securitate.

La intilnire a participat tovarășul 
Ion Stoian, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.

Au luat parte Ilayel Abdel Hamid, 
membru al Comitetului Central al 
Organizației .,A1-Fatah" și al Con
siliului Național Palestinian, și

lucrare a lemnului din Rădăuți,
întreprinderea forestieră de ex
ploatare și transport. Integrata de 
lină 
auto 
riu).

IAȘI : Producție 
suplimentară

Oamenii muncii din industria ju
dețului Iași desfășoară o susținută 
întrecere socialistă la fiecare loc de 
muncă : pină acum, colectivele din 
25 de Întreprinderi și unități eco
nomice 
înainte 
de plan 
11
la bază creșterea 
muncii, realizată pe seama aplică
rii măsurilor de perfecționare și 
modernizare a producției, a altor 
măsuri de sporire a gradului de 
eficientă a întregii activități. Oa
menii muncii din cele 25 de unități 
ieșene fruntașe s-au angajat să 
realizeze sfirșitul lunii

Mohamed Chreih. însărcinatul cu a- 
faceri ad-interim al O.E.P. la Bucu
rești.

★
In aceeași zi. în cursul dupâ- 

amiezii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului .Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, s-a reintilnit cu 
tovarășul Yasser Arafat, președin
tele Comitetului Executiv al Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei.

Cu acest prilej a continuat schim
bul de vederi cu privire la căile și 
modalitățile de soluționare a situa- . 
ției din Orientul Mijlociu., a proble
mei poporului palestinian, pentru 
realizarea unei păci juste și trainice 
in regiune.

La încheierea convorbirilor, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Yasser Arafat au relevat caracterul 
deschis și rodnic al dialogului pur
tat. care se inscrie ca o nouă și în
semnată 'contribuție la întărirea con
lucrării dintre Partidul Comunist 
Român. România și Organizația pen
tru Eliberarea Palestinei, a prie
teniei și solidarității dintre poporul 
român și poporul palestinian.

întilnirile și convorbirile s-au des
fășurat într-o atmosferă de cordiali- • 
taie și caldă prietenie.

noiembrie o productie-marfă 
plîmentară în valoare de peste 400 
milioane lei. (Manole Corcaci).

SATU MARE :
Modernizarea fabricației
La întreprinderea mecanică de 

mașini și utilaj minier din Baia 
Mare, o atenție deosebită este a- 
cordată înnoirii produselor, mo
dernizării fluxurilor de fabricație, 
realizării unor mașini cu perfor
manțe tehnico-funcționale supe
rioare. în perioada care a trecut 
din acest an au fost asimilate în 
fabricație 17 produse noi. 
te cu consumuri reduse 
teriale și energie. Astfel, 
ma înnoirii și modernizării 
ției a fost realizat un s 
productie-marfă in valoare de 71 
milioane lei. au fost reduse con
sumurile totale cu 15 milioane lei. 
s-au economisit. 170 tone metal și 
s-au obținut însemnate economii 
de energie electrica. (Gheorghe 
Pârja).
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la înfăptuirea pro- 
prioritare ale economiei 
ceea ce a impus in- 

diversificarea continuă a 
produse, ponderea deți- 
prezent utilajele pentru

de 
va-

LA I.M. TIMIȘOARA 
Utilaje miniere de înaltă 

complexitate tehnică 
întreprinderea mecanică Timi

șoara. unitate a industriei con
strucțiilor de mașini, datorită gra
dului ridicat de dotare tehnică și 
competenței profesionale a colec
tivului de muncitori și specialiști, 
participă activ 
gramelor 
naționale, 
noirea și 
gamei de 
nind-o în 
industria minieră. Aici se produc 
combine de înaintare in subteran 
CI-2. complexe mecanizate de sus
ținere. tăiere și transport in aba
taje CMA-H 5, excavatoare 
mare capacitate ESRc-470 in 
riantă modernizată. ansamble și 
subansamble pentru excavatoarele- 
gigant Er-1400 destinate activității 
in carierele carbonifere de supra
față, precum și excavatoare ESRc- 
130 pentru lucrări hidroameliora- 
tive Și de irigații, mașini complexe ' 
pentru depozitele de cărbuni 
De citva timp, la 
produse de ridicat 
portat, solicitate de mai mulți 
ani la export s-au adăugat și uti
lajele miniere. După cum aflăm de 
la inginerul Gheorghe Flucsă. di
rectorul intreprinderii. zilele aces
tea a fost expediată în R.P. Chi
neză. in avans față de grafic, o 
instalație de susținere mecanizată 
cțe abataj, produs de ridicată com
plexitate tehnică și înalt randa
ment. De altfel, la ora actuală, 
întreprinderea timișoreană se pre
zintă cu toate obligațiile la ex
port onorate integral, realizare pe 
care colectivul de aici o dedică 
Conferinței Naționale a partidului 
și celei de-a 40-a aniversări a pro
clamării Republicii. (Cezar Ioana).

In fotografie : Aspect de muncă 
dintr-una din secțiile întreprinderii 
mecanic'e Timișoara.

etc, 
grupa de 
și trans

noua.

HARGHITA : Crește 
productivitatea muncii

Oamenii muncii din cadrul în
treprinderii miniere Harghita și-au 
intensificat in această perioadă 
eforturile pentru a furniza canti
tăți .mereu sporite de materii pri
me — caolin. dolomită. sienită — 
atit de necesare și solicitate în in
dustria hirtiei. a sticlei și cerami
cii. in industria metalurgică și cea 
chimică.

— Sintem deplin conștienți de 
importanța și semnificația îndem
nurilor și chemărilor secretarului 
general al partide" 
Nicbiăe Ceaușeșcu, 
minerilor, de a ne îndeplini exem
plar sarcinile de plgn. de a obține 
producții suplimentai — ne spu
ne directorul întreprinderii, tova
rășul Eugen Atzberger. De la în
ceputul anului, noi am realizat 
peste plan 85 mii tone dolomită. o 
contribuție deosebită avind-o co
lectivele de la secția minieră din 
Voșlobeni și de la instalațiile dc 
prelucrare din Voșlobeni si Miercu- 
rea-Ciuc. Dar cerințele etapei 
le-am înțeles și Sub.aspectul caii-, 
tații, pentru aceasta fiind puse Ia 
punct sau in curs de perfecționare 
noi tehnologii, cuprinse în progra
mul propriu de modernizare a 
producției. Astfel, la Voșlobeni s-a 
trecut la generalizarea metodei de 
probare a materialului din diverse 
țj-epte ale carierei. Prin dozarea 
anumitor cantități de materiali se 
obține un: amestec 
calitate superioară 
minime.

Buna organizare 
a muncii la această întreprindere 
se descifrează și sub aspectul pro
ductivității, al cărei plan a fost 
depășit cu peste 5 600 lei pe fie
care om al muncii. (Nicolae Șan- 
dru).

de dolomită de 
cu impurități

a producției și

TĂRII, CIT MAI MULT JITEI!

Se modernizează
Două obiective majore și-au pro

pus petroliștii din cadrul Schelei dă 
producție petrolieră Zemeș, jude
țul Șacău, in intrecerea pe care o 
desfășoară in intimpinarea marjlor 
evenimente politice de la acest sfirșit 
de an : realizarea exemplară a sar
cinilor de plan pe trimestrul IV și 
recuperarea restanțelor inregistrale 
in prima parte a anului la produc
ția de țiței. In acest scop, pe zăcă
mintele de la Geamăna, Toporu, 
Chilii, Foaie ș.a.. muncitorii, ingi
nerii și tehnicienii din brigăzile de 
producție, împreună cu cei din for
mațiile de intervenții și reparații, 
hotăriți să răspundă prin fapte în
demnurilor adresate de secretarul 
general al partidului de a se acționa 
mai intens pentru sporirea bazei 
prâprii de materii prime și resurse 
energetice, și-au sporit eforturile, 
scoțind zilnic1 la suprafață sute și 
mii de tone de țiței pe care-1 expe
diază rafinăriilor din Borzești și 
Dărmănești. Pentru aceasta ei își. or
ganizează exemplar întreaga activi
tate la nivelul fiecărei formații, la 
fiecare loc de muncă, promovează cu 
curaj o serie de soluții tehnice noi. 
adecvate condițiilor de zăcămint. ur- 

■.Pjărejc,.,£a fiecare sondă să functip- 
ne#e 1a*0btențialul flnaxim.

CqnsQmpăm faptițj că fiecare n«.țiă 
sondă planificată să intre in ex
ploatare este finalizată inainte de 
termen. lată citeva ’exemjjle. For
mațiile dh lucru conduse de mais
trul Alexandru Alupei au pus in 
funcțiune cu 5 zile mai devreme 
sonda numărul 94 Zemeș, cu o pro
ducție mare de țiței. Zile prețioase 
pentru producție au cîștigat și for
mațiile de lucru din sectorul Toporu, 
care au pus in exploatare mai de
vreme cu o săptămină două noi son
de de medie adincime. Avansul cis- 
tigat se datorează atit intensificării 
eforturilor petroliștilor pentru mon
tarea instalațiilor imediat după în
cheierea lucrărilor de foraj, cit mai 
ales folosirii unor procedee noi, mo
derne de lucru, ceea ce a determi
nat scurtarea termenelor de montare 
a instalațiilor de pompaj. Inginerul 
Constantin Popescu, director adjun :t 
la Trustul de foraj extracție a ți
țeiului Moinești, preciza că la Zemeș 
se înregistrează cel mai scurt timp 
de punere în funcțiune a sondelor 
noi. Față de circa o lună, cit se pre
vede pentru această operație, aici ea 
se efectuează doar intr-o săp'tămină. 
Un adevărat record. Pe această cale, 
la sondele noi puse in funcțiune de 
la începutul anului s-a cîștigat o

vechea meserie de
producție de peste 1 000 tone de 
țiței.

Dar peste 95 la sută din producția 
de țiței a schelei Zemeș se obține din 
sondele vechi. Ce se intreprinde aici 
pentru creșterea coeficientului de u- 
tilizare a acestor sonde, contraca
rarea scăderii naturale a fluxului de 
țiței și menținerea constantă a ni
velului producției ? Inginerul Con
stantin Săftoiu. directorul schelei,' 
ne spunea că in acest scop acțio
nează 41 formații de intervenții, 
reparații și execuție a operațiilor 
geologo-tehnologice. Datorită acti
vității lor, la ora actuală pe zăcă
mintele de pe Valea Tazlăului nu 
există nici o sondă inactivă. Mai 
exact spus, cele 1 500 de operații 
geologo-tehnologice efectuate de la

La Schela de producție 
petrolieră Zemeș

începutul anului au determinat un 
aport de circa 22 000 tone de țiței. 
Un eXemplu' de operativitate și efi
ciență in intervenții l-am intilnit la 
brigada de producție nr. 3 Foaie. La 
sonda numărul 231 s-a rupt, intr-una 
din zile, tija de la instalația de pom
paj. Cum era vorba de o sondă cu 
debit mare, membrii formației con
duse de maistrul Ion Sirmache au 
intervenit operativ, reușind ca in
tr-un interval de numai 3 ore să în
locuiască tija și să repună sonda in 
funcțiune. Maistrul Vasile Aniței, 
adjunctul șefului de brigadă și- se
cretar al comitetului de partid, pre
ciza că toate cele 125 de sonde aflate 
în zona Foaie sint urmărite în per
manență pentru ca fiecare dintre ele 
să producă la întreaga capacitate. 
Pentru creșterea productivității 
muncii, pentru ușurarea efortului 
fizic al oamenilor, aici, ca și in ce
lelalte brigăzi, petroliștii sint preo- 

. cupați de îmbunătățirea tehnologiilor 
de lucru. de mecanizarea unor o- 
perații grele. Astfel, ca urmare a 
folosirii cleștilor mecanizați pentru 
înșurubat-deșurubat tije de pompare 
a fost redus timpul de intervenții la 
sonde și implicit pierderile cauzate 
de întreruperile respective.

O atenție tot atît de mare se acordă 
creșterii factorului final de recupe
rare a țițeiului prin aplicarea proce
deelor secundare de extracție. Alături 
de procedeele de recuperare tradițio
nale, petroliștii din brigada a șaptea

petrolist

utili-
4 mi-cu peste

la zi.de plan 
se ocupă șl de

Chilii-Est, condusă de inginerul Va
sile Cristea, au introdus injecția de 
abur, iar cei din brigada condusă de 
inginerul Gabriel Bulboacă experi
mentează la Tazlău, pentru prima 
dată in Moldova, injecția cu soluții 
micelare și de polimeri. De notat 
faptul că datorită eforturilor depuse 
de membrii tuturor brigăzilor. în pe
rioada care a trecut din acest an 
scăderea naturală a producției de 
țiței a fost redusă la numai o treime 
față de cea luată in calcul la funda
mentarea planului. Este aceasta și 
urmarea extinderii telemecanizării 
sondelor. La ora actuală sint con
duse și supravegheate de la distanță 
320’ de sonde, iar pină la finele 
anului vor mai fi telemecanizate alte 
300 de sonde vechi și noi. Ca urmare 
a tuturor .acestor măsuri, în ultime
le luni o serie de brigăzi, printre 
care cele conduse de inginerii Petru 
Spătaru, Petruț Bisceanu. Ion Ma- 
nolache, au reușit să-și depășească în 
mod simțitor sarcinile de plan și să 
recupereze astfel în întregime restan
tele din primele luni ale anului. In 
același timp, producția de gaze 
zabile a fost depășită 
lioane metri cubi.

Realizînd sarcinile 
petroliștii dim Zemeș 
pregătirea producției anului viitor. 
Specialiștii, ceilalți muncitori din sec--" 
torul Toporu bunăoară. și-aU eon-, 
centrat eforturile la finalizarea lu
crărilor la patru noi sonde de medie 
adincime. care vor fi puse in func
țiune pină la finele acestui an. iar 
cei din zona Chilii-Est execută ulti
mele lucrări de montaj la generato
rul pentru producerea aburului ne
cesar la sonda nr. 167. Se fac. de 
asemenea, lucrări de modernizare a 
stației de apă din sectorul Foaie și 
lucrări de finisaj la noul atelier de 
reparații a instalațiilor de intervenții 
din zona Tazlăului. Pentru buna 
funcționare a tuturor sondelor în 
anotimpul friguros au fost protejate 
conductele, au fost date în exploa
tare parcul de rezervoare și separa
toare din sectorul Toporu și stația 
de compresoare de la Geamăna. Ho- 
tăriți să facă totul pentru ca pro
ducția de țiței planificată pentru 
anul 1988 să fie realizată ritmic, 
chiar din prima zi a lunii ianuarie, 
petroliștii din Zemeș fac un apel la 
forurile de resort să asigure neîntir- 
ziat anvelopele necesare pentru in
stalațiile de intervenții și de trans
port al fluidelor.

Gheorghe BALTA
corespondentul „Scinteii"

Arăturile adinei de toamnă 
-încheiate grabnic pe toate suprafețele

Acfiuni de întrajutorare 
între unitățile agricole

în agricultura județului Iași, con
comitent cu acțiunile care se desfă
șoară in această perioadă specifică a 
sfirșitului de toamnă — punerea la 
adăpost a ultimelor cantități de pro
duse și asigurarea furajelor — con
tinuă in ritm intens pregătirile pen
tru asigurarea recoltei viitoare. în 
această direcție, pe primul plan al 
preocupărilor se situează efectuarea 
arăturilor adinei pentru însămințările 
de primăvară și fertilizarea terenuri- . 
lor. Potrivit datelor furnizate de 
direcția agricolă județeană, pină la 
sfirșitul săptăminii care s-a încheiat 
au fost efectuate arături adinei pe 
106 400 hectare, reprezentind 76 la 
sută din suprafețele prevăzute. Cum 
se acționează pentru încheierea lu
crărilor ?

La cooperativa agricolă Rediu, uni
tate aflată în zona preorășenească a 
municipiului Iași, inginerul-șef Va- 
leriu Patriche ne spune : „Pentru a 
face un salt însemnat spre producții 
sporite, întreaga suprafață de 940 
hectare ce o avem pentru culturile pe 
care le vom insămința in primăvară 
o arăm cu plugurile prevăzute cu 
scormonitor, la adincimea de 29—31 
cm. întrucit la pluguri s-au atașat 
diverse grape, a rezultat o arătură de 
bună calitate, pămintul fiind măr.un- 
țit șl nivelat. Am administrat și în
semnate cantități de îngrășăminte 
naturale. Astfel pregătit, patul ger
minativ va primi in bune condiții

BOTOȘANI Timpul
Deși in ultimele zile a nins, se lu

crează intens la arat. Ca atare, 
in cele mai multe unități agricole 
din județul Botoșani, executarea ară
turilor adinei de toamnă este pe ter
minate. Pe ansamblul județului, a- 
ceastă lucrare a fost efectuată pe 84 
la Șută din suprafața prevăzută. Prin 
buna organizare a muncii. în unită
țile din consiliul agroindustrial Cin
ci ești e-au arat peste 95 la sută: din’> 
suprafețe, lucrarea fiind avansată și- 
in consiliile agroindustriale Dragali- 
na. Stăuceni, Șendriceni etc. Restanțe 
mai mari Ta arat au unitățile - din' 
consiliile agroindustriale Ripiceni și 
Trușești.

Pe terenurile cooperativelor Agri
cole Gorbănești, Blindești, Zlătunoaia, 
mecanizatorii de la S.M.A. Sulița mai 
aveau de arat cel mult o zi pentru 
a încheia arăturile. Reușita acțiunii 
a constat în ritmul susținut asigurat 
la eliberarea de coceni a terenului, 
aspect de care depinde de fapt 0 vi
teză corespunzătoare la arături. De 
menționat că aici s-au folosit toate 
mijloacele de transport disponibile și , 
s-au asigurat permanent echipe de 
încărcători și descărcători pentru a se 
efectua zilnic un număr cit mai mare 
de curse. .-.Din cele 124 de tractoare 
din dotarea noastră — spunea direc
torul S.M.A.. Alexandru Zarug — 100 
lucrează in două schimburi". Aflăm 
că stațiunea de aici s-a confruntat 
cu unele greutăți. Astfel. 26 de trac
toare. după reparațiile efectuate la 
centrul de la Botoșani, s-au defectat 
încă în perioada de garanție, cauzele 
ținind nu atît de calitatea lucrărilor, 
cit de piesele necorespunzătoare pri
mite. Arborii cotiți se află sub cotă. 

sămința de primăvară". La cimp îi ve
dem pe mecanizatori la lucru. Ei 
arau ultimele, suprafețe insumind 169 
hectare. Se evidențiau in mod deose
bit mecanizatorii loan Crăciun. Ale
xandru Crăiescu, Gheorghe Florea, 
Mihai Stafie. Gheorghe Dăscălescu 
ș.a. Lucrarea era supravegheată în
deaproape de Adrian Milea, șeful 
formației de tractoare, și de Adela 
Rotaru; șefa fermei de cimp. Datorită, 
bunei organizări a muncii, tractoriștii 
reușeau să depășească vitezele zilnice 
de lucru stabilite.

Se lucrează intens și in unitățile 
agricole din consiliile agroindustriale 
Tibănești! Holbocă, Ciureăl Movileni, 
Răducăneni, Scinteia. Belceștî și 
Popricani. Ca urmare, în aceste 
unități arăturile, adinei pentru insă- 
mințările de primăvară sint efectuate 
în proporție de 80—93 la sută. Din 
examinarea graficelor la zi rezultă 
că mai sint de efectuat arături pe 
32 000 hectare, ceea ce este mult față 
de timpul înaintat și data la care ne 
aflăm. De aceea, comandamentul ju
dețean pentru agricultură a luat mă
suri de lărgire a întrajutorării cu 
tractoare de la unitățile care au ter
minat arăturile, incit această lucrare 
să se termine in cel mai scurt timp 
in toate unitățile agricole din județ.

Manole CORCACI
corespondentul „Scinteii”

nu așteaptă!
S-a luat o măsură adecvată : în loc să 
piardă vremea incercind să se dreagă 
tractoarele defecte, mecanizatorii au 
fost distribuiți in schimbul al Il-lea. 
contribuind la desfășurarea aratului 
zi și noapte.

La cooperativa agricolă Lunca mai 
trebuie arate 300 de hectare din cele 
900 hectare prevăzute, in vederea fo
losirii^ intense a tr acțoșirelor și injâ- 
turăriî deplasărilor inutile, tracto
riștilor li se asigură masă ca'ldă in? 
cimp. Și în cooperativa agricolă T0- 
direr.L ayr <fost_ luate măsuri pentru 
încheierea grabnică1,ă arăturilor. „Rit
mul de lucru a fost mereu ridicat.’ 
spunea , Dumitru Leu. președintele/ 
cooperativei. Am reușit să mobilizăm 
puternic forța de muncă la eliberarea 
terenurilor. Singurul loc unde încă 
nu s-a arat este perimetrul in care 
sint păstrate glugile de coceni des
tinate membrilor cooperatori".

Efectuarea arăturilor a intîrziat 
mult la C.A.P. Hlipiceni. Mai exact, 
din 2 000 hectare s-au arat doar 1 360 
hectare. Cauza? Nu sint suficiente 
mijloacele de transport la căratul co
cenilor! Dac nici ătîtea cite sint nu 
sint utilizate eficient. Și aceasta de
oarece forța de muncă nu este distri
buită gospodărește la fiecare punct 
de încărcare, „Am putea realiza o 
viteză sporită la arat — afirmă șeful 
secției S.M.A., Radu Lupașcu — însă 
terenurile nu sint eliberate pe cit ar 
trebui de repede".

Timpul fiind înaintat, se impune 
luarea tuturor măsurilor menite să 
asigure încheierea grabnică a arătu
rilor de toamnă.

Eugen HRI ȘCĂ
corespondentul „Scinteii"

TELEORMAN Un 
număr sporit 
de tractoare 

la arat
Pină luni dimineață. în unitățile 

agricole din județul Teleorman ară
turile adinei de toamnă au fost efec
tuate pe, aproape 70 la sută din pro
gramul de 255 200 hectare destinate 
insămințării culturilor de primăva
ră. In consiliile agroindustriale Na- 
nov, Orbească, Dobrotești, Tătărăștii 
de Jos, această lubrare. hotărîtoare 
pentru obținerea unor producții su
perioare in anul următor, se află in 
stadiu final. Cele mai mari restan
țe lă arat se înregistrează în unită
țile din consiliile agroindustriale 
Turnu ■ Măgurele,. Salcia, Contești, 
Buzescu, Purani, Smirdioasa, Piatra, 
Slobozia-Mindra, unde, de altfel, re
coltarea culturilor de toamnă s-a în
cheiat mai tirziu.

Analizînd exigent stadiul efectuă
rii arăturilor adinei, comandamentul 
județean al agriculturii a stabilit un 
complex de măsuri menite să asi
gure intensificarea ritmului de lu
cru și finalizarea acestei acțiuni in 
cel mai scurt timp. Astfel, prin ter
minarea altor lucrări din cimp și an
trenarea unor oameni ai muncii din 
alte sectoare de activitate, a fost 
mărit numărul tractoarelor reparti
zate la arat. Activitatea mecanizato
rilor este organizată in formații com-i 
plexe, în schimburi prelungite sau 
in două schimburi. în funcție de si
tuația concretă, inginerii-șefi, îm
preună cu șefii de fermă din uni
tăți supraveghind permanent calita
tea arăturilor. La rîndul lor. acti
viștii comitetului județean de partid, 
cadrele de conducere din uni
tăți și S.M.A. au primit sarcini con
crete in ce privește coordonarea și 
sprijinirea formațiilor de mecaniza
re. asigurîndu-se în acest fel o mai 
mare operativitate in soluționarea 
problemelor legate de înlăturarea de
fecțiunilor, aprovizionarea cu piese 
de-'saMrntJ;carburanți. Întrajutora
rea cu mijloace mecanice etc.
(în numeroase unități agricole în-, 

tirzierile Ia efectuarea arăturilor 
adinei de' toamnă’■ se dâtofbază fap
tului că. terenurile nu au fost eli
berate-de resturi vegetale. Cu spri
jinul consiliilor populare și al orga
nizațiilor de partid au fost luate mă
suri în vederea eliberării neintirzia- 
te a tuturor . acestor terenuri. La 
această lucrare au fost mobilizate 
importante forțe umane și se folo
sesc numeroase mijloace mecanice 
specifice, precum și atelajele de la 
sate.f Cu deosebire în cooperativele 
agricole de producție Cornetu, Bra- 
gadiru, Suhaia, Plosca. Peretu, 
Cringu. Lița, Seaca se acționează cu 
forțe sporite Ia acest început de săp
tămină pentru a se asigura un front 
larg 'de lucru mecanizatorilor.

E4te necesar ca măsurile stabilite 
de comandamentul județean al agri
culturii privitoare la efectuarea ară
turilor adinei să fie aplicate întoc
mai, astfel incit. această lucrare 
holăritoare pentru recolta anului 
viitor să se încheie cit mai re
pede.

Stan ȘTEFAN
corespondentul „Scinteii”

Orgolii... energofage? DE CE ÎNTÎRZIE GENERALIZAREA INSTALAȚIILOR DE ARDERE CU RECUPERARE 
 REGENERATIVĂ DE ENERGIE? (II)

In prima parte a anchetei noastre (vezi „Scinteia" din 21 noiembrie a.c.) 
arătam că realizind, prin cercetare proprie, citeva tipuri de arzătoare de 
o concepție deosebită, economia noastră dispune in prezent de posibili
tatea de a reduce cu circa 30 la sută consumul de gaze la o largă gamă 
de cuptoare de forje și tratamente termice existente in industrie. Aceasta 
înseamnă că. modernizind cuptoarele cu asemenea destinație prin echi
parea lor cu arzătoare recuperatoare de energie, economia națională ar 
putea consuma anual, in sectoarele sale calde, mai puțin cu circa 350 000 
tone combustibil convențional, adică echivalentul a aproape 400 milioane 
metri cubi de gaz metan.

Evident, de acest avantaj enorm, care deocamdată nu este decit 
teoretic, am putea beneficia in mod practic abia in momentul cind noul 
tip de arzător va fi extins in toate cuptoarele la care acesta se pretează, 
fiare este in momentul de față gradul de generalizare a acestei valoroase 
soluții tehnice 7 ;

Din anul 1985 și pină la ora actua
lă au tost realizate 145 de instalații 
de ardere și automatizare cu arză
toare recuperatoare, dintre care sint 
puse in funcțiune 46, restul aflin- 
du -e in diferite stadii de montare 
in unele unități industriale. Ce în
seamnă acest, lucru ? Raportindu-ne 
la cifrele stabilite in programul pri
vind generalizarea in intreaga eco
nomie națională a arzătoarelor re
cuperatoare de energie, elaborat de 
Comitetul Național pentru Știință și 
Tehnologie. împreună eu Ministerul 
Aprovizionării și cu ministerele eco
nomice deținătoare de cuptoare, con
statăm că in perioada 1985—1987 
a fost realizat mai puțin de 
15 la sută din prevederile pro
gramului. Rezultă așadar limpede 
că s-a făcut mult prea puțin pentru 
extinderea și generalizarea acestei 
valoroase soluții tehnologice. Iar 
aceasta după aproape trei ani de la 
apariția ei. Or. trei ani la „cursul" 
alert al tehnicii moderne Înseamnă 
enorm. Trei ani înseamnă, totodată, 
chiar mai mult decit răstimpul pe 
oare il are industria noastră la dis
poziție pentru a-și moderniza din 
temelii tehnologiile și structurile 
organizatorice.

Paradoxal este că, in acest caz, 
răspunzători de tergiversarea acestei 
idei valoroase sint. in bună măsură, 
înșiși autorii ei. Specialiștii insti
tutului de cercetare științifică^ ingi
nerie tehnologică și proiectări pen

tru sectoare caldă și metalurgie din 
București, oameni de certă valoare, 
cu palmares profesional recunoscut 
nu au dovedit totuși, de data aceas
ta, tăria morală și nici „fair 
play“-ul necesare să recunoască că 
aceeași soluție ar putea să se nască și 
în altă parte. în cazul de față, Com
binatul de utilaj greu din Iași. Așa 
că. in loc să ae creeze climatul 
propi-e unei colaborări, curm au 
făcut, de altfel, de nenumărate ori, 
in care să se facă simțită poziția 
deschisă, exprimarea cu sinceritate 
ți franchețe a punctelor de vedere 
și evaluarea obiectivă a contribuției 
fiecăruia. cele două echipe s-au 
lăsat antrenate in controverse sterile 
și aprecieri insuficient fundamentate 
asupra performanțelor instalațiilor 
realizate la Iași și la București, al 
căror prim efect n-a făcut decit să-i 
deruteze pe potențialii beneficiari.

Nu putem trece cu vederea nici 
faptul că forul tutelar. Ministerul 
Industriei de' Utilaj Greu, nu a 
luat atitudine punind la timp 
■capăt acestei nesănătoase stări de 
conflict și să adopte o poziție fer
mă. principială. Consecința : deși 
C.U.G. Iași a fost desemnat, încă 
din anul 1985. drept furnizor unic 
al instalațiilor de ardere și automa
tizare cu arzătoare recuperatoare de 
energie, această învestitură a fost 
nesocotită cu bună știință. Astfel, 
la C.U.G. Iași nu a fost realizată 
nici una din variantele constructive 

ale instalațiilor concepute de 
I.C.S.I.T.P.S.C.M., deși legal aici ar 
fi trebuit să fie fabricate. In același 
timp, indirjită in dispută. între
prinderea ieșeană hu a încercat 
să adopte și. să asimileze even
tuale elemente sau modificări 
constructive găsite ‘de cercetătorii 
bucureșteni. care cu siguranță ar fi 
determinat o creștere a performan
telor instalațiilor proprii, fiabilitate 
sporită sau simplificări în construc
ție și exploatare. In definitiv, varian
tele instalațiilor de ardere cu arză
toare recuperative funcționind cu 
flacără discontinuă elaborate atit la 
Iași, cit și la București au același 
principiu de funcționare, diferențele 
constind in unele detalii tehnologice. 
In mod sigur insă. îmbinind solu
țiile a două variante foarte bune, ar 
fi putut rezulta una cu performanțe 
de excepție.

Refuzindu-șl sprijinul si colabo
rarea, cele două unități s-au ambi
ționat să-și urmeze calea proprie. 
Din”păcate, nu și cea mai bună, care 
să slujească interesului general .și 
nici măcar, așa cum vom vedea, a 
celui propriu. Institutul de cercetări, 
neacceptind ca instalațiile sale să 
fie fabricate la Iași, determină mi
nisterul și alte organe de decizie să 
numească un alt producător : între
prinderea „Metalica" din Bucu
rești. O asemenea alegere nu a 
fost totuși dintre cele mai inspi
rate. Nu putem reproșa nimic colec
tivului acestei unități industriale, el 
făcind de multe ori dovada că este 
capabil să realizeze produse de ridi
cat nivel tehnic. Considerăm insă că 
această decizie a găsit întreprinderea 
respectivă insuficient pregătită să 
răspundă în mod operativ unei sar
cini atit de importante. Totodată, 
„Metalica" nu asigură intreaga 
gamă de responsabilități și func
țiuni pe care o incumbă sarcina de 
furnizor general. Unitățile beneficia
re de instalații de ardere produse la 
„Metalica" sînt nevoite să mai 
apeleze la circa 20 de alte întreprin
deri cooperatoare și de aici întregul 
cortegiu de dificultăți in livrarea 

furniturilor necesare. In acest con
text se poate aprecia ca deosebit de 
oportună și eficientă intervenția Co
mitetului municipal de partid Bucu
rești. care a luat o serie de măsuri 
practice ca intreprinderea „Metalica" 
să poată astăzi să realizeze un nu
măr mai mare de arzătoare.

Un lucru reiese limpede : Ministe
rul Industriei de Utilaj Greu a tra
tat problema instalațiilor de ardere 
cu recuperare regenerativă de ener
gie nu ca pe o activitate prioritară, ci 
ca una colaterală. Lucru dovedit și 
prin aceea că respectivul minister nu 
și-a întocmit propriul program com
plex de valorificare a acestei impor
tante soluții tehnice. In pofida fap
tului că aproape jumătate din numă
rul total de cuptoare ce urmau a fi 
modernizate se află in unitățile in
dustriale din subordinea sa.

Consecințele unei asemenea si
tuații nu sint greu de prevăzut : 
sute de cuptoare de forjă și de tra
tamente termice din dotarea unor 
unități industriale vor funcționa in 
continuare, și in iarna care vine, 
cu un consum de combustibil cu 30 
la sută mai mare. Cu alte cuvinte, 
o mare cantitate de gaze naturale 
pe care se conta că va fi economi
sită. va fi trecută, de fapt, la pier
deri. Iar dacă și in viitor cei direct 
răspunzători și implicați în aplicarea 
și generalizarea arzătoarelor recu
perative nu vor renunța la acest 
mod de „cooperare" și nu se vor 
lua măsuri, organizatorice ferme pri
vind fabricarea acestor instalații, 
atunci pierderile vor fi și mai mari.

Ce trebuie întreprins în conti
nuare ca această importantă soluție 
tehnică să fie cit mai rapid genera
lizată ? Se pare că un prim pas 
a fost făcut de curînd. la în
ceputul lunii septembrie. cind 
I.C.S.I.T.P.S.C.M. și C.U.G. Iași 
și-au întins miinile și au acceptat, 
în fine, să colaboreze, recunoscin- 
du-i-se unității ieșene dreptul de 
furnizor pentru toate tipurile de in
stalații de ardere dotate cu arză
toare recuperatoare, inclusiv pentru 
cea mai recentă dintre variante — 

arzătorul cu flacără continuă, de 
curind omologat. Conform înțe
legerii dintre conducerile celor 
două unități și a direcției teh
nice a ministerului s-a convenit ca 
I.C.S.I.T.P.S.C.M^ să devină proiec
tantul general pentru cuptoare, cu 
sarcina de a perfecționa in conti
nuare noile instalații, utllizînd ca 
bază de experimentări, dar și de pro
ducție (deservind. îndeosebi, unită
țile industriale ale Capitalei. În
treprinderea „Metalica"), iar C.U.G; 
Iași, constructorul si furnizorul in
stalațiilor. O decizie firească, norma
lă. care ar fi trebuit mai demult a- 
doptată. Dar. așâ cum spune prover
bul. mai bine mai tirziu decit nici
odată 1

Această conciliere, fie ea chiar 
taruivă. intre realizatorii soluțiilor 
tehnice ale arzătoarelor, deși creea
ză cadrul propice pentru Un cli
mat de cooperare extrem de ne
cesar perfecționării in continua
re a soluțiilor constructive, hu 
va putea totuși surmonta o altă 
barieră, foarte serioasă, care se in
terpune in momentul de fată in dru
mul spre generalizarea deplină a 
arzătoarelor cu recuperare de ener
gie, Despre ce este vorba, ne spune 
însuși directorul general al Combi
natului de utilaj greu din Iași, ing. 
Gh. Buhac. „La ora actuală, noi sin
tem pregătiți să realizăm 300 și 
chiar 400 de instalații de ardere pe 
an. Și nu am putea spune că nu 
există solicitanți pentru ele. Mo
mentan există comenzi de la 26 de 
beneficiari pentru modernizarea a 
circa 120 de cuptoare de Încălzire 
penttu forjă și tratament termic. 
Dar datorită neasigurării fonduri
lor de finanțare necețare executării 
proiectelor și achiziționării de către 
beneficiari a acestor instalații, capa
citatea noastră de producție nu este 
utilizată la posibilitățile maxime. 
In opt luni din acest an am realizat 
abia 32 de instalații, deși am fi 
putut executa de zece ori mai multe. 
Beneficiarii ne spun că întîmpină 
greutăți în aprobarea finanțării in

vestițiilor privind modernizarea cup
toarelor, întrucit organele de avizare 
acordă prioritate acelor măsuri cu
prinse in programele de modernizare 
care au drept efect, in primul rind, 
creșteri ale producției. Posibil ca in 
multe situații acest punct de vedere 
să fie justificat, nu insă și in cazul 
arzătoarelor recuperative, care ofeta 
posibilitatea reducerii cu aproape o 
treime a consumului energetic, efect 
fără precedent încă in industria 
noastră".

Este, fără îndoială, o observație 
pertinentă, la care subscriem. Pen- 
trii cl a accepta doar soluții de 
creștere a producției fără să se aibă 
In vedere si măsurile corespunză
toare de diminuare a consumurilor 
materiale și energetice Înseamnă a 
face un lucru doar pe jumătate. 
Insistăm asupra analizării cu discer- 
nămint a tuturor hazurilor legate de 
modernizarea acestor tipuri de cup
toare utilizate in sectoarele calde 
ale industriei noaștre intrucît. există 
și un alt pericol, și arțume ca unele 
întreprinderi să achiziționeze cup
toare de forje sau de tratament fără 
ca acestea să fie echipate cu noile 
arzătoare. Este, de pildă, cazul con
cret al întreprinderii de rulmenți 
grei din Ploiești care a solicitat în
treprinderii „Independența" Sibiu 
fabricarea a 12 cuptoare prevăzute 
Cu arzătoare clasice. deși pentru 
aceste. tipuri de cuptoare se pretează 
utilizarea arzătoarelor recuperatoa
re de energie.

Firește, acest caz. care nu este și 

Am enumerat doar citeva din problemele mai deosebite pe care Ie 
comportă, la ora actuală, extinderea și generalizarea fn industrie a acestei 
valoroase soluții tehnice. Este Cit se poate de evident că numai prin 
menținerea unui climat de colaborare. In care orgoliile profesionale vor 
trebui să se manifeste doar In sensul constructiv ai noțiunii și printr-un 
snrijin activ si eficient din partea ministerului tutelar, al tuturor celor 
direct imolicati și răspunzători, noile instalații de ardere vor putea f! 
generalizate, conform indicației conducerii partidului, In spiritul hotărîri- 
lor recentei Plenare a Consiliului National al Științei și învățăinintplui. 
în întreaga economie, acțiune care asigură diminuarea consumului de gaz 
metan cu sute de milioane de metri cubi. Este In interesul țării, al nos
tru, al tuturor ca acest important program să fie finalizat cît mai urgent 
ți eu rezultatele seontate.

Maieu RADU

singurul, ridică o nouă Întrebare : 
cine se preocupă de modernizarea 
cuptoa’-elor noi ce se fabrică in în
treprinderile specializate ? Răspun
sul nu poate fi decit unul singur : 
propriile întreprinderi și centrala 
industrială de profil al cărei sediu 
se află in aceeași clădire cu condu
cerea Combinatului de utilaj greu 
din Iași.

tn fine. încă o problemă deosebit 
de importantă Ce concură la reușita 
generalizării noilor instalații de 
ardere ne-a fost sugerată de ing. 
Octavian Petingenaru. .unul din au
torii arzătorului cu flacără continuă 
regenerabilă. Nu peste multă vreme 
în industrie vor funcționa sute de 
cuptoare modernizate cu noile tipuri 
de arzătoare. Acestea sînt instalații 
complexe, cu grad ridicat de auto
matizare, cu electronică de putere șl 
Condiții severe de reglaj. Operațiile 
pe care le comportă exploatarea 
corectă ă noilor instalații nu vor 
putea fi făcute de personalul afectat 

, fn prezent cuptoarelor clasice. Este 
nevoie, prin urmare, de o instruire 
minuțioasă a personalului, recalifi
carea acestuia, chiar de instituirea 
unor noi categorii de meserii, cum 
ar fi.-de - pildă, cele de reglor și 
automatist termic. Neluînd din timp 
măsuri de pregătire a oamenilor in 
acest domeniu, există marele risc 
de a ne trezi cu multe cuptoare ce 
vor sta „pe dreapta", iar altele să 
funcționeze sub parametrii si posi
bilitățile pe care ie oferă noile tipuri 
de arzătoare.

Ui
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VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, IN REPUBLICA ARABĂ EGIPT
Dineu oficial oferit in onoarea președintelui 

Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu

TOASTUL PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urinare din pag. .1)

progres și dezvoltare liberă a ță
rilor noastre, cauzei păcii și cola
borării internaționale.

Sîntem bucuroși că avem posi
bilitatea să cunoaștem noi aspecte 
din munca și viața poporului egip
tean, din înfăptuirile sale pe calea 
dezvoltării economico-sociale inde
pendente. Ca prieteni, dorim din 
toată inima poporului egiptean noi 
și tot mai mari realizări în lupta 
pentru progresul și înflorirea pa
triei, pentru bunăstare și pace.

In prezent, poporul nostru acțio
nează pentru înfăptuirea obiecti
vului strategic fundamental pri
vind trecerea României într-un 
stadiu nou, superior de dezvoltare 
— cel de țară socialistă mediu dez
voltată.

Punînd pe primul plan înfăp
tuirea planurilor și programelor 
de dezvoltare economico-socială a 
țării, acordăm, totodată, o atenție 
deosebită evoluției situației inter
naționale, participăm activ la 
eforturile pentru promovarea poli
ticii de pace și colaborare interna
țională, pentru soluționarea con
structivă a problemelor complexe 
ce confruntă epoca noastră;

Domnule președinte, dragă 
prietene,

în actualele împrejurări interna
ționale — care se mențin deosebit 
de grave și complexe — se impune 
un nou mod de gîndire și abordare 
a problemelor războiului și păcii, 
care trebuie să pornească de la 
faptul că un nou război mondial 
este de neconceput și de neadmis, 
deoarece, în condițiile existenței 
uriașelor arsenale de arme nuclea
re care s-au acumulat in lume, 
s-ar transforma inevitabil într-o 
catastrofă nucleară ce ar 'duce la 
distrugerea întregii . civilizații, a 
înseși condițiilor pentru . existența 
vieții pe Pămînt.- Problema fun
damentală a epocii noastre o con
stituie oprirea cursei înarmărilor 
și trecerea la măsuri hotărîte de 
dezarmare, în primul rînd de 
dezarmare nucleară, asigurarea

(Urmare dîn pag. I)

Vizita dumneavoastră va da un 
nou impuls cooperării noastre bi
laterale în diverse domenii. Este 
suficient să menționez. în acest 
cadru, acordul pe termen lung 
care va fi semnat și care prevede 
creșterea cooperării economice, 
tehnice, științifice și a schimburi
lor comerciale bilaterale, pe baza 
înțelegerilor la care am ajuns, cu 
ocazia ultimei noastre vizite la 
București, in decembrie 1986.

Domnule președinte 
Ceauțescu,

Dragă prietene,
în prezent omenirea este mar

tora unor, evenimente deosebite, cu 
ecouri și implicații care se vor re
simți pină la sfîrșitul acestui secol. 
Aș putea spune că nu este exclus 
ca impactul lor să afecteze viito
rul omenirii. Iată de ce trebuie ca 
noi să le tratăm cu grijă și să ac
ționăm pentru a le face să ser
vească intereselor noastre comune, 
cauzei păcii și securității interna
ționale. să întărească mersul spre 
progres.

Dorim să facem cunoscut spri
jinul nostru deplin față de efor
turile întreprinse în direcția lichi
dării armelor nucleare și chimice, 
pentru oprirea cursei înarmărilor 
între marile puteri întrucit toți a- 
cești pași sint necesari pentru a

■ 1
(Urmare din pag. I) 

român cu toate onorurile rezervate 
celor mai înalți oaspeți. Pe traseu 
sint arborate drapelele de stat ale 
celor două țări, portretele președin
ților Nicolae Ceaușescu și Mohamed 
Hosni Mubarak, calde urări — 
„Bun venit oaspeților români dragi", 
„Trăiască prietenia și cooperarea 
dintre România și Egipt", ..Poporul 
egiptean salută pe președintele 
Nicolae Ceaușescu", „Un cald salut 
președintelui Ceaușescu. prietenul 
Egiptului", „Poporul egiptean salută 
pe președintele Ceaușescu, luptă
torul pentru pace". Pe traseu se 
aflau numeroși locuitori care purtau 
portretele celor doi președinți și 
salutau cu prietenie pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, exprimindu-și satisfacția 
față de vizita pe care o întreprind 
in țara lor. față de noua intilnire 
româno-egipteană la nivel inalt.

La sosire, la Palatul Prezidențial, 
o gardă militară a prezentat onorul. 

dreptului suprem al popoarelor, al 
oamenilor la existență liberă și 
demnă, la viață, la pace. Este mai 
necesar ca oricînd că toate po
poarele. forțele realiste, iubitoare 
de pace de pretutindeni să conlu
creze cît mai strîns în lupta pen
tru. înlăturarea pericolului nuclear, 
pentru apărarea păcii.

România s-a pronunțat și militea
ză ferm pentru lichidarea tuturor 
armelor nucleare. Considerăm că a- 
propiata întîlnire sovieto-americană 
la nivel înalt și semnarea, cu acest 
prilej, a acordului pentru elimi
narea rachetelor cu rază medie de 
acțiune și operativ-tactice din Eu
ropa și Asia trebuie să ducă la in
tensificarea, în continuare, a efortu
rilor, a luptei unite a popoarelor, a 
forțelor păcii de pretutindeni pen
tru a se ajunge la realizarea de noi 
înțelegeri și acorduri pe calea 
eliminării totale a ,armelor nuclea
re din Europa și din întreaga 
lume.

în același timp, apreciem că tre
buie să se treacă cu toată hotă- 
rîrea la reducerea substanțială a 
armelor clasice, a efectivelor și 
cheltuielilor militare. Acționînd 
concret în această direcție, Româ
nia a hotărît — pe baza Unui re
ferendum național, la care a parti
cipat întregul popor — să treacă, 
în mod unilateral, încă de anul tre
cut, la reducerea cu 5 la sută a ar
mamentelor, efectivelor și cheltuie
lilor sale militare.

Facem totul pentru o largă co
laborare în Balcani, pentru trans
formarea acestei regiuni într-o 
zonă a păcii și bunei vecinătăți, 
fără arme nucleare și chimice și' 
fără trupe și baze militare străine; 
Susținem crearea unor astfel de 
zone, fără arme nucleare și chimi
ce. în nordul și centrul Europei, în 
Mediterana. precum și în alte re
giuni ale lumii.

în situația internațională actua
lă, este necesar să fie intensificate, 
eforturile pentru soluționarea paș
nică, pe calea tratativelor, a tutu
ror conflictelor și problemelor 
litigioase existente în diferite re
giuni ale lumii. România s-a 
pronunțat și se pronunță consec

TOASTUL PREȘEDINTELUI HOSNI MUBARAK
se pune capăt pericolului izbucni
rii unui război nuclear global. A- 
cești pași ar permite omenirii să-și 
folosească într-o măsură mai mare 
potențialul și resursele de care 
dispune în scopul dezvoltării, al 
combaterii sărăciei, ignoranței și 
subdezvoltării.

Noi considerăm că perturbările 
economice pe care le cunoaște o- 
menirea de la cel de-aî doilea 
război mondial și crizele care a- 
fectează diferite țări ale lumii, in
diferent de posibilitățile și resur
sele acestora, ne impun să ne co
ordonăm eforturile pentru instau
rarea unei noi ordini internațio
nale care să confere, tuturor mai 
multă dreptate și stabilitate, să 
dea posibilitate țărilor în curs de 
dezvoltare să facă față într-o mă
sură eficientă problemelor și cri
zelor cu care se confruntă și care 
le împiedică eforturile de dezvol
tare și progres.

Pe de altă parte, se impune să 
ne coordonăm eforturile pentru 
soluționarea problemelor regionale 
stringente, pentru că pacea și secu
ritatea lumii sînt indivizibile, iar 
o zonă geografică sau o comuni
tate politică nu se poate bucura de 
stabilitate și bunăstare dacă alte 
regiuni ale lumii suferă de pe 
urma războiului, a violenței și dis
trugerii.

în acest cadru, avem eu toții 
datoria de a face totul pentru a 
contribui la încetarea războiului

Ceremonia sosirii la Cairo
S-au intonat imnurile de stat ale 
Republicii Socialiste România și 
'Republicii Arabe Egipt.

Președintele Nicolae Ceaușescu, 
însoțit de președintele Mohamed 
Hosni Mubarak, tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Suzanne Mu
barak au trecut in revistă garda de 
onoare.

Un grup de copii imbrăcați în 
frumoase costume egiptene a oferit, 
cu deosebit respect, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu buchete de flori, simbol 
al ospitalității poporului egiptean.

în continuare, distinșilor soli al 
poporului român le-au fost prezen
tați membrii misiunii de onoare — 
Adel Abdel Hamid Ezz. ministru de 
stat pentru cercetarea științifică, 
Mohamed Raouf Fikry Abdin, 
șambelan al președinției, și persoa
nele oficiale egiptene venite în 
Intîmpinare : Rifaat El Mahgoub, 
președintele Adunării Poporului,. Aii 
Lutfi, președintele Senatului, Atef 

vent pentru soluționarea globală, 
justă și durabilă, a situației din 
Orientul Mijlociu, pe baza retrage
rii Israelului din teritoriile arabe 
ocupate, a rezolvării problemei 
poporului palestinian prin recu
noașterea dreptului său la auto
determinare — inclusiv la crearea 
unui stat palestinian pcopriu inde
pendent — a asigurării integrită
ții, suveranității și securității 
tuturor statelor din zonă. în acest 
sens, milităm ferm pentru organi
zarea unei conferințe internaționa
le, sub egida o;n.U., cu partici
parea tuturor țărilor interesate, 
inclusiv a Organizației pentru. 
Eliberarea Palestinei și a Israelu
lui, precum și a membrilor per- 
manenți ai Consiliului de Secu
ritate.

O deosebită îngrijorare ne pro
duce continuarea războiului dintre 
Iran și Irak, care provoacă ambe
lor popoare imense pagube mate
riale și pierderi de vieți omenești. 
Este necesar să se facă totul pen
tru a se dă curs rezoluției Organi
zației Națiunilor Unite privind în
cetarea în cel mai scurt timp a 
acestui conflict și trecerea la solu
ționarea politică, prin tratative, a 
problemelor dintre cele două țări. 
Trebuie să se treacă la retragerea 
navelor militare străine din Golf, 
să se asigure navigația liberă în 
această regiune, ca, de altfel, pe 
toate mările și oceanele lumii.

în același spirit, al tratativelor 
pașnice, trebuie să se acționeze 
pentru soluționarea conflictelor 
din America Centrală. Asia, Africa, 
a tuturor problemelor litigioase 
dintre state.

Mai mult ca oricînd. se impune 
să se treacă în modul cel mai 
hotărît la soluționarea globală a 
problemelor subdezvoltării — in
clusiv a problemei datoriilor ex
terne extrem de mari ale țărilor în 
curs . de dezvoltare — la instau
rarea unei noi ordini economice 
mondiale, bazate pe egalitate 
și echitate în relațiile dintre sta
te, care să favorizeze progresul 
mai rapid al tuturor țărilor, și in 
primul rînd al celor rămase în 
urmă, să asigure dezvoltarea ar

din Golf pornind de la faptul că 
continuarea acestui război consti
tuie o acțiune îndreptată împotriva 
tuturor popoarelor din zonă și 
reprezintă o amenințare gravă a 
intereselor lor în prezent și viitor.

Este de asemenea necesar să se 
.realizeze un progres concret în 
următoarele luni în eforturile în
dreptate spre realizarea unei păci 
globale în Orientul Mijlociu, astfel 
incit să nu se irosească imboldu
rile existente și să nu se piardă 
această ocazie unică de realizare a 
concilierii istorice între Israel și 
diferite țări arabe, conciliere care 
să ducă la conviețuirea pașnică 
între Israel și poporul palestinian 
pe bâza recunoașterii reciproce a 
drepturilor lor, și în primul rînd a 
dreptului poporului palestinian la 
autodeterrninare și păstrarea enti
tății sale.

A devenit clar, pe plan interna
țional, că modalitatea acceptabilă 
de realizare a soluționării pașnice 
a conflictului o constituie con
vocarea unei conferințe internațio
nale de pace, Ia care să participe 
cei cinci membri permanenți ai 
Consiliului de Securitate, alături 
de părțile direct implicate în 
conflict, inclusiv Organizația pen
tru Eliberarea Palestinei.

Aș dori să subliniez aici, stima
te prietene, că ați fost în fruntea 
celor care au făcut apel la con
vocarea acestei conferințe, ca un

Mohamed Naguib Sedki, primul 
ministru al Egiptului, viceprim-mi- 
niștri, miniștri, guvernatorul orașu
lui Cairo, alte persoane oficiale 
egiptene, precum și decanul corpu
lui diplomatic din Cairo.

Erau de față ambasadorul Româ
niei la Cairo și ambasadorul Egip
tului la București.

La Palatul Prezidențial din Helio
polis. președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu s-au în
treținut, într-o atmosferă caldă, prie
tenească, cu președintele Mohamed 
Hosni Mubarak și doamna Suzanne 
Mubarak. A fost exprimată convin
gerea' că vizita, convorbirile și înțe
legerile la'care se va ajunge cu acest 
prilej vor contribui la dezvoltarea în 
continuare a relațiilor de prietenie și 
colaborare multilaterală dintre Româ
nia și Egipt, dintre popoarele celor 
dpuă țări.

De aici, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, împreună cu președintele 
Mohamed Hosni Mubarak și doamna 

monioasă și stabilitatea economi
că în lume.

Soluționarea justă și durabilă a 
marilor probleme ce confruntă e- 
poca noastră impune participarea 
activă, egală, la viața internațio
nală a tuturor statelor, fără deo
sebire de mărime sau orînduire so
cială — și in primul rînd a ță
rilor mici și mijlocii, a țărilor în 
curs de dezvoltare și nealiniate — 
care reprezintă marea majoritatea 
popoarelor și sînt direct interesa
te intr-o politică de colaborare ega
lă, de independență și pace.

Considerăm, de asemenea, că tre
buie să crească rolul O.N.U., al 
altor organisme internaționale în 
dezbaterea și soluționarea, cu 
participarea tuturor statelor, a 
marilor probleme ale asigurării 
progresului și păcii în lume.

îmi face plăcere să relev, dragă 
prietene, și în acest cadru, buna 
colaborare dintre România și 
Egipt în diferite organisme și fo
ruri internaționale, apropierea și 
chiar identitatea punctelor noastre 
de vedere în ce privește soluțio
narea marilor probleme cu care se 
confruntă omenirea. Considerăm, 
de aceea, că există toate condi
țiile pentru dezvoltarea continuă 
a conlucrării româno-egiptene, atît 
pe plan bilateral, cît și pe arena 
internațională, în soluționarea 
problemelor din Orientul Mijlociu 
și din alte zone, în lupta pentru 
o lume mai bună și mai dreaptă 
pe planeta noastră, o lume a pă
cii, a colaborării rodnice între na
țiuni.

Avînd convingerea că vizita 
noastră se va înscrie, prin rezul
tatele sale, ca o nouă și importan
tă contribuție Ia întărirea conlu
crării româno-egiptene, doresc să 
toastez : 1

— pentru progresul și fericirea 
poporului egiptean prieten ;

— pentru întărirea continuă a 
prieteniei și colaborării dintre ță
rile și popoarele noastre ;

— în sănătatea președintelui 
Mubarak și a doamnei Suzanne 
Mubarak ;

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

cadru pentru negocieri și o cale 
pentru a se ajunge la o formă 
practică de păstrare a echilibru
lui necesar între drepturile legi
time ale părților.

Salutăm cu căldură eforturile 
dumneavoastră perseverente în
dreptate spre ajungerea la o bază 
care să permită începerea negocie
rilor.

în parale! cu aceasta, asistăm la 
sprijinul dumneavoastră ferm 
acordat problemelor, juste ale 
Africii, și în primul rînd problemei 
confruntării cu regimul minoritar 
rasist din sudul continentului și 
cu agresiunea fățișă a acestuia îm
potriva Namibiei și a țărilor din 
prima linie.

Stimafi prieteni,
Sîntem întotdeauna fericiți cînd 

ne intîlnim și ne consultăm în 
probleme de interes comun cu 
prietenul nostru drag, președintele 
Nicolae Ceaușescu. Sîntem con
vinși că vom avea discuții rodnice, 
care vor da un nou impuls 
cooperării și înțelegerii între ță
rile și popoarele noastre.

Permiteți-mi să vă invit să ne 
ridicăm și să toastăm :

»— în sănătatea președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a doamnei 
Elena Ceaușescu ;

— pentru prietenia stroisă care 
leagă popoarele noastre ! (Aplauze).

Suzanne Mubarak, au plecat spre 
Palatul Kubeh. reședința oficială re
zervată distinșilor soli ai poporului 
român pe timpul vizitei in R.A. Egipt.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre

ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășa Elena Ceaușescu au 
plecat, luni dimineața, într-o vizită 
oficială de prietenie in Egipt, la in
vitația președintelui Republicii Arabe 
Egipt. Mohamed Hosni Mubarak, și a 
doamnei Suzanne Mubarak.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost salutați de 
membri și membri supleant! ai Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. secretari ai Comitetului Cen
tral al partidului, membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, conducători de instituții 
centrale, de alte persoane oficiale.

Au fost de față însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al Republicii Arabe 
Egipt la București și membri- al am
basadei.

Depunerea unor 
coroane de flori

Luni, 23 noiembrie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. președintele Re
publicii Socialiste România, și to
varășa Elena Ceaușescu au depus 
coroane de flori la Monumentul sol
datului necunoscut și la mormintul 
lui Anwar El Sadat.

Situat in modernul cartier Nasr 
(Victoria), din Cairo, monumentul se 
infatișează ca o mare piramjd.ș din. 
piatrâl uMe ârde flacăra veșnică in’ 
memoria celor căzuți pentru patrie. 
Tot aici se află mormintul. din mar
mură albă, al fostului președinte al 
Republicii Arabe Egipt. Anwar El 
Sadat, neobosit luptător pentru pro
gresul economic și social al Egiptu
lui. pentru consolidarea independen
ței țării, prieten apropiat al po
porului român.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au urcat pe 
un podium special amenajat pe pla
toul din fața monumentului. O gardă 
militară a prezentat onorul. Au fost 
intonate imnurile de stat ale celor 
două țări.

Coroanele de flori, pe ale căror 
panglici erau înscrise cuvintele „Din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România. și a tovarășei Elena 
Ceaușescu", au fost depuse in semn 
de profund omagiu adus memoriei 
celor care și-au jertfit și consacrat 
viata libertății. independenței și 
progresului patriei lor. A fost intonat 
imnul martirilor. S-a păstrat un 
moment de reculegere.

La ceremonie au luat parte per
soanele oficiale care insoțesc pe 
șeful statului român in vizita in 
Egipt.

începerea
convorbirilor oficiale
(Urmare din pag. [)

Telegrame de la bordul avionului prezidențial

dit a avea o importanță determinantă 
in intărirea continuă a legăturilor 
de strinsă prietenie și colaborare 
rodnică dintre cele două țări și po
poare. ■

Sub semnul voinței comune de a 
da tin conținut tot mai bogat rapor
turilor româno-egiptene. președinții 
Nicolae Ceaușescu și Mohamed 
Hosni Mubarak au examinat stadiul 
și perspectivele relațiilor bilaterale, 
precum și uneie probleme ale situa
ției politice internaționale. în timpul 
convorbirilor a fost exprimată satis
facția față de evoluția legăturilor 
dintre România și Egipt, care se 
dezvoltă continuu. S-a apreciat că 
există largi posibilități pentru ex
tinderea și mai puternică în viitor 
a colaborării dintre cele două țări 
pe plan economic, prin promovarea 
unor forme moderne de cooperare, 
precum și pentru creșterea și diver
sificarea schimburilor comerciale. S-a 
relevat, de asemenea, că sint create 
premise favorabile pentru amplifica
rea conlucrării pe tărim tehnico-ști- 
ințific, cultural și in alte sfere de 
activitate.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Mohamed Hosni Mubarak au stabi
lit ca membrii celor două delegații 
să analizeze, in timpul vizitei, căi
le și modalitățile concrete de am
plificare a conlucrării dintre Româ
nia și Egipt, potrivit orientărilor și 
înțelegerilor stabilite la nivel inalt.

S-a subliniat că promovarea pe 
mai departe a relațiilor de colabo
rare româno-egiptene este în folosul 
și spre binele ambelor popoare, al 
cauzei păcii, ințelegerii și colaborării 
intre națiuni.

A avut loc. de asemenea, un 
schimb de păreri în legătură cu as
pectele actuale ale vieții politice 
mondiale, o atenție deosebită acor- 
dindu-se problemelor privind solu
ționarea pe cale politică a situației 
’din Orientul Mijlociu și realizarea 
unei păci trainice în această regiu
ne. înfăptuirea dezarmării, lichidarea 
subdezvoltării și edificarea unei noi 
ordini economice mondiale, instau
rarea in lume a unui climat de des
tindere, securitate, încredere și cola
borare.

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

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

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria
SOFIA

_ Survolind teritoriul Republicii Populare Bulgaria, îmi este deosebit de 
plăcut să vă adresez un cald salut tovărășesc și cele mai bune urări de 
sănătate și fericire personală, iar poporului bulgar vecin și prieten, noi și tot 
mai importante succese pe calea dezvoltării economico-sociale a țării și edi
ficării societății socialiste dezvoltate.

Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că. in spiritul 
convorbirilor și înțelegerilor convenite cu prilejul recentei noastre intilniri, 
bunele și tradiționalele relații de prietenie si colaborare româno-bulgare se 
vor dezvolta continuu, pe multiple planuri, spre binele ambelor popoare, în 
interesul cauzei generale a socialismului, al colaborării și păcii in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Domnului KENAN EVREN
Președintele Republicii Turcia

ANKARA
îmi este deosebit de plăcut ca. survolind teritoriul Republicii Turcia, 

să vă adresez un salut călduros și cele mai bune urări de sănătate și feri
cire personală, de progres, prosperitate și pace poporului. turc prieten.

Exprim și pe această cale convingerea că recenta noastră vizită la An
kara, convorbirile și înțelegerile convenite cu acest prilej vor da un nou 
impuls bunelor relații româno-turce, vor duce la dezvoltarea colaborării și 
prieteniei dintre cele două țări și popoare, in folosul și spre binele lor. al 
cauzei destinderii, securității și păcii în Balcani, in Europa și in întreaga 
lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Domnului SPYROS KYPRIANOU
Președintele Republicii Cipru

NICOSIA
Survolind teritoriul țării dumneavoastră, doresc să vă adresez un salut 

cordial, împreună cu cele mai calde urări de sănătate și fericire personală, de 
pace și prosperitate poporului 'cipriot prieten.

Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că relațiile de 
prietenie și colaborare dintre România și Republica Cipru vor cunoaște o 
dezvoltare continuă, spre binele și în interesul popoarelor noastre, al cauzei 
destinderii, înțelegerii și păcii în Europa și în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
- Președintele

Republicii Socialiste România
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Producțiile agricole depind,
în primul rind, de oameni

Acum, cind se apropie ora bilan
țului pe 1987. experiența unei colec
tivități rurale. cea a comunei 
BALȘA, din județul HUNEDOARA, 
reconfirmă un adevăr bine știut : 
acela că îndeplinirea planului la 
producțiile agricole depinde in pri
mul rind de oameni, și nu de climă, 
de condițiile naturale.

Satele aparținătoare comunei Bal
șa coboară de pe povirnișuri de 
dealuri, cu pășuni sau păduri, spre 
centrul administrativ al comunei, pe 
firul cite unei văi adinei și umbroa
se : Valea Poenei și Almașului, Va
lea Voii și a Vălișoarei. Valea Gal- 
bini și Măzii. Sate mici, dar fru
moase. cu oameni gospodari și har
nici, care muncesc mult' și din greu 
pentru a suplini nedărnicia natu
rii. Pentru că pămintul pe care-1 lu
crează țăranii de aici nu a foșt 
niciodată prea generos. Dispus pe 
pante abrupte, cind pirjolite de se
cetă, cind spălate de prea multe 
ploi, ii ține pe oameni mereu in 
alertă, mereu cu sapa și cu toporul 
in mină pentru combaterea eroziunii, 
pentru înlăturarea mărăcinilor și 
stufărișului, pentru fertilizarea fie
cărei palme de 
tinată arăturii, 
șunatului.

Nici piraiele 
satele nu sint 
Uneori seacă și atunci țăranii tre
buie să caute adine sub munte iz
voare noi pentru adăparea animale
lor ; alteori apele se umflă și ies 
din matcă, producind pagube. De 
multe secole, totuși, țăranii comunei 
Balșa se incăpăținează să-și extragă- 
existența din „pia'tră seacă”, să în
nobileze ripele și coastele prăpăsti
oase prin trudă și pricepere, urcind 
holdele cu griu de primăvară și fî- 
nețele pină sus pe coamele dealuri
lor, să-și sporească stupăriile. să cul
tive soiuri 
tive.

De sute 
au invățat 
rile aride. 
Au invățat 
firea, pentru că i-a animat mereu

teren, fie că e des- 
fie cositului sau pa

pe care se reazemă 
prea bogate in apă.

de ierburi mai produc-

de
să
să
pentru că așa le-a fost

ani. oamenii de aici 
facă fertile pămintu- 
muncească mai bine.

dorința de mai bine. învățătură s-a 
produs însă spontan, fără să-i or
ganizeze nimeni, fără să-i sprijine 
nimeni. Dar o dată cu noul lor mod 
de viață, pe care l-au dobindit in 
anii socialismului, cu deosebire in 
„Epoca Nicolae Ceaușescu". au de
prins și un nou mod de a invăța, 
de a se pregăti pentru munca de 
țăran. Pentru că viața nouă a satu
lui. sub influența noii revoluții a- 
grare, nu înseamnă numai dispari
ția caselor strimte, înăbușite sub 
acoperișuri de paie și înlocuirea lor 
cu construcții moderne, din cărămi
dă și piatră, in mare parte autenti
ce vile. luminoase și confortabile; 
nu înseamnă numai televizoare și 
aparate de radio, mașini casnice, 
autoturisme proprietate personală, 
devenite elemente componențe 
gospodăriilor din comună : nu 
seamnă numai magazine sătești, că
mine culturale, școli, alte edificii 
social-culturale. noi in totalitatea 
lor, ce completează dimensiunea 
bunăstării acestor sate de munte in 
care înainte de revoluție sărăcia a- 
părea ca o boală fără leac. înseam
nă mult mai mult, adică și un nou 
mod de a gindi, de a munci, de a 
fi. o nouă conștiință a răspunderilor 
față de muncă, față de problemele 
obștii; 
rea de 
nei la 
planul 
aceste 
tura.

— Oamenii satului nostru — ne 
spune secretarul adjunct cu proble
me de propagandă, tovarășul loan 
Maglașu — sint deosebit de harnici. 
E o trăsătură ce se transmite din 
generație in generație. Bunăvoința 
lor s-a manifestat totdeauna cu ge
nerozitate, Dar secretarul general al 
partidului ne-a amintit — și viața 
confirmă acest adevăr — că numai 
cu bunăvoință nu pot fi soluționate 
problemele din agricultură, nu pot 
fi îndeplinite obiectivele noii revo
luții agrare. E nevoie de știință, de 
învățătură. Se învață organizat, iar 
o dată cu apropierea iernii trecem

ale 
in-

și mai înseamnă deprinde- 
a racorda problemele comu- 
cerințele mari, ce apar pe 
întregii țări. Iar ,una dintre 
probleme mari este invăță-

la intensificarea invățămintului a- 
grozootehnic, la organizarea de. in- 
tilniri cu oameni de știință, cu spe
cialiști din domeniul agriculturii, de 
dezbateri și mese rotunde. Munca 
politică, inclusiv propaganda vizua
lă, alte forme ale activității educa
tive inscriu. intre obiectivele lor. 
mobilizarea oamenilor Ia învățătură 
susținută.

în adunările populare care au 
precedat recentele alegeri de depu- 
t-ați in consiliile populare, bălșenii au 
rememorat succesele de seamă obți
nute in ultimii ani. nu pentru a se 
făli neapărat cu ele. ci pentru a 
stabili gospodărește ce mai au de 
făcut pe mai departe, pentru ca in
tr-adevăr comuna lor să se menți
nă intr-un continuu proces de mo
dernizare. Desigur, au discutat des
pre gospodărirea comunei, dar și 
despre multe alte probleme.

— Sint numeroase realizările lo
cuitorilor comunei noastre, destinate 
lor inșiși, creșterii nivelului lor de 
trai, spune primarul comunei, tova
rășul Adam 
răspund la 
popular, ale 
rea celor ce 
puterea lor, 
ne infrumusețăm 
să ne sporim avuția prin propriile 
noastre eforturi și resurse. Iață un 
exemplu concret : pentru realizarea 
lucrărilor edilitare și de moderniza
re, in valoare de aproape un milion 
de lei. locuitorii comunei au 
în acest an, 17 648 ore-om 
că patriotică, au participat 
contribuție bănească in valoare de 
320 mii lei. dar și cu idei valoroase, 
cu propuneri gospodărești intr-un 
dialog fructuos și permanent cu de
putății, cu primăria. Dar in cadrul 
rodnic al dezbaterilor 
cutat îndeosebi despre necesitatea 
de a organiza 
ca. de a găsi noi modalități de per
fecționare a pregătirii profesionale. 
Oamenii au făcut propuneri utile. 
Multe se referă la cerința de a di
versifica activitatea de ridicare a ca
lificării, de a invita specialiști din

initia 
orga- 
reți- 

intir- 
de-

Moga. Ei au răspuns și ■ 
chemările consiliului 

deputaților cu ințelege- 
s-au convins că stă in 

a noastră, a tuturor, să 
comuna și viața.

făcut, 
mun- 
cu o

am redis-

și mai bine mun-

Școală pentru muncă și viațăV

Printre cele mai glorioase tradi
ții ale invățămintului 
neSc de toate gradele si 

deosebire cele formate și 
in anii socialismului. Ja loc 
te se situează vocația sa 
— al cărei fericit corolar 
zintă cultivarea spiritului muncii — 
educarea tineretului patriei in și 
pentru muncă.

Ca om al scolii, am reflectat de
seori, răsfoind filele istoriei neamu
lui.'’asupra unuî nîar^nși"’-'imboftant'- 
deziderat al înseși' existenței' sale : 
ce-ar fi făcut poporul român > dacă 
n-ar fi știut atit de bine să schimbe 
cu dibăcie paloșul cu uneltele mun- ■ gajind școala ca principal factor de 
cii ? Sint mindru să pot spune ori
cui că românii sint oameni harnici, 
că toate 
neamului 
mintii și 
anonimi 
versurile 
băm

româ- 
cu 

cultivate 
de l'run- 
umanistă 
il repre-

anului 2000. se, va putea integra ac
tiv in opera de construire a socia
lismului și comunismului in patria 
noastră.

Experiența didactică îmi Îngăduie 
să subliniez pe de o parte caracterul 
pluridisciplinar al acestui proces 
complex și pe de altă parte să evi
dențiez necesitatea pregătirii psiho
logice pentru muncă a tineretului, 
care înseamnă mai mult decit o par
ticipare directă la producerea unor 

’’bunuri -materiale -L'ătiSolUt necesară 
in educație *- presupunînd desăvir- 
șirea "unor componente intelectuale 
motivaționale și voliționale și an-

institute de cercetări. de a 
■schimburi de experiență, de a 
niza aplicații practice. Noi am 
nut aceste propuneri și. fără 
ziere, vom trece, împreună, cu
putații recent aleși, la transpunerea 
lor in viață incă din luna decembrie. 
De asemenea, ne vom strădui să 
valorificăm mai bine propria, noas
tră experiență. Acestea sint proble
me organizatorice, dar sint, totodată, 
probleme ale muncii politice.

Bâtrinii iși mai amintesc, de bună 
seamă, de condițiile in care se trăia 
pe aici altădată, comuna Balșa nu- 
mărindu-se printre cele mai sărace 
din județul Hunedoara. Acum, de 
ani burti încoace, ea se situează in
tre cele mai bine gospodărite, cu 
venituri mari și stabile. Dacă in 1975 
comuna ocupa locul doi in intrecerea 
socialistă pe județ, in 1981 s-a si
tuat pe primul loc. iar in ultimii 
trei ani pe locul trei, datorită, in 
principal, volumului livrărilor către 
fondul de stat. Pentru 1987 Candi
dează din nou pentru locul întii. *

— Așadar, comuna dumneavoas
tră a lansat, la începutul acestui an, 
chemarea la întrecere socialistă că
tre toate comunele din zonele neco- 
operativizate din țară. Cu ce bilanț 
vă prezentați in preajma marilor e- 
venimente politice de la sl'irșitul a- 
eestui an. Conferința Națională 
partidului și împlinirea a 40 de 
de la proclamarea Republicii, la 
vrările către fondul de stat ? il 
treb pe secretarul comitetului 
partid.

— Cu planul deja realizat la
proape toți indicatorii. deși anul 
încă nu s-a încheiat, afirmă tova
rășul Adam Moga. Oamenii lucrea
ză pămintul așa cum cere știința a- 
grozootehnică înaintată, producțiile 
sint tot mai mari ; in felul acesta 
ne putem îndeplini mai bine și răs
punderile față de societate. La bo
vine. de pildă, au fost contractate 
cu 10 animale mai mult decit preve
dea planul și s-au predat în plus 
47. La porci planul de contractări a 
fost depășit cu 25 de animale, iar la 
ovine cu 105. Sintem la zi cu pre-

a
ani 
li- 
in- 
de

a-

dările și la celelalte produse con
tractate :, 4 550 hi lapte de vacă. 300 
hl lapte de oaie (s-au predat cu 5 hl 
mai mult). 7 400 kg lină (s-au predat 
cu 150 kg in plus), iar prin coopera
ție s-au achiziționat din surplusul 
cetățenilor produse in valoare de 
1 650 000 lei. cu 450 mii lei peste ni
velul planului. Sint realizări de 
prestigiu dacă le raportăm la numă
rul mic de gospodării — 785. Țăranii 
de aici au invățat proverbul „Cu 
vitele se scoate sărăcia din , casă*,*, 
dindu-i. in zilele noastre, un 
nou : „Vitale aduc belșugul 
casă".

— Ce zici, bade Alexandre 
zan.

sens 
in

Rin-
așa este ?
Păi, chiar așa. Familia mea a 

cea mai săracă din comună. As- 
n-aș mai putea zice Ia fel. Am 
vaci, doi vitei. 25 de oi. porci 

f ru
de 

anii 
că

fost 
tăzi 
trei 
■și păsări, care-mi aduc venituri 
moașe ce se adaugă la pensia 
stat pe care o 'prirpesc după 
munciți in minerit. Si pentru 
toate aceste vietăți sint îngrijite așa 
cum- e scris in cărți, așa cum am 
învățat la cursuri, e bun și randa
mentul lor. Mulg aproape 40 de li
tri de 
acum, 
multe 
mea.

Efectivele de animale ...
.tere : față de anul trecut, la bovine 
au sporit cu 136 de animale, la ovi
ne cu 740. la porcine cu 623. ceea ce 
reprezintă o bună incărcătură la 
hectar și pe gospodărie. Ceea ce în
seamnă că dă roade situarea. în cen- . 
trul activităților politico-educative, 
a preocupării pentru învățătură con
tinuă, pentru organizarea ridicării 
calificării oamenilor. Aceste roade 
sint. vizibile.și in casele oamenilor. 
E suficient să le treci doar pragul 
gospodăriilor pentru a vedea că via
ța nouă, buna rinduială. pasiunea 
penlru învățătură, pentru cultură 
s-au statornicit și aici ca date fun
damentale ale noii civilizații a sa
tului.

lapte zilnic. Am 
la contract, 2 500 
alte produse din

predat piuă 
litri lapte și 

gospodăria

sînt în cres-

Romulus IAL

Institutul de mine din municipiul Petroșani

Artă și realitate

marile creații durabile ale 
s-au edificat prin efortul 

brațelor miilor de truditori 
elogiați in eternitate de 

poetului : „Ca să schim- 
acum, 

condei și 
Bătrinii-au 
vani. / Sudoarea muncii sutelor de 
ani" (Tudor Arghezi. „Testament").

Dar. in egală măsură, trebuie să 
evidențiem că acest nobil simtâmint 
uman l-au sădit si il sădesc in su
fletul tinerilor dascălii, in marea lor 
majoritate modele de trudă și mun
că încordată 
laborator al 
școala.

Școala este 
tinăr să considere munca 
torire de onoare și-l pregătește pe 
copil pentru muncă, contribuind la 
formarea personalității sale, deoare
ce pregătirea, pentru muncă înseam
nă înțelegerea corectă și la timp a 
valorilor sociale, necesită înarmarea 
tinerilor cu un sistem de obișnuințe 
și deprinderi. înseamnă în ultimă 
instanță formarea unei concepții de 
viață. Dragostea pentru muncă se 
cultivă prin muncă. Prin muncă. în
vățăm „incăpăținarea" de a sta pe 
traiectoria aleasă pină la obținerea 
rezultatelor, deci a satisfacției.

Ea înmănunchează toată energia 
noastră spirituală in jurul unei idei, 
ea este liantul întregii noastre 
țiuni. Munca este formativă, 
struiește personalități demne si uti
le. in care ard flăcările creației.

Iată de ce se spune atit de firesc 
că educarea elevilor in spiritul mun
cii. formarea cultului muncii la elevi 
reprezintă o sarcină primordială a 
invățămintului modern.

tovarășul 
să asi- 

penirtt

intiia oară. / Sapa-n 
brazda-n călimară. / 
adunat, printre plă-

In cel mai 
devenirii

cea care-1

important 
noastre :

învață pe 
o inda-

ac- 
con-

.„Școala, sublinia 
Nicolae Ceaușescu. trebuie 
gure pregătirea 
muncă și viață [...| să dezvolte in 
rindul tineretului respectul și pasiu
nea pentru munca concretă, produ
cătoare de valori materiale". Urmă
rind înfăptuirea acestui important 
deziderat educațional, acțiunile noas
tre au vizat realizarea unității orga
nice a invățămintului cu cercetarea 
și producția. sporirea contribuției 
sale la formarea cadrelor, in .strinsă 
legătură cu cerințe'e dezvoltării so
ciale a patriei si județului, introdu
cerea in practică a principiului edu
cației permanente, convinși fiind că 
numai astfel elevul de azi. omul

tinerilor

formare de conștiințe.
Această cerință este pregnant evi

dențiată in cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la cel de-al IlI-lea 
Congres al educației politice și cul
turii socialiste : „Școala, invățămin- 
tul constituie unul din factorii hotă- 
ritori in educația si formarea con
științei revoluționare a tineretului, 
in dezvoltarea spiritului patriotic, a 
dragostei de muncă, de adevăr, de 
dreptate, a hotărîrii de a acționa in 
toate împrejurările ca revoluționari, 
de a servi întotdeauna cauza socia
lismului, a patriei, a progresului e- 
conomie și social", cadrelor didactice- 
din întregul învățămint revenin- 
du-le o „nobilă misiune, dar și cea 
mai mare răspundere in educarea si 
formarea copiilor, a tineretului pen
tru muncă si viata". Strălucitul de
ziderat al educației prin muncă și 
pentru muncă este adine reliefat și 
în cuvîntarea tovarășei ’ Elena 
Ceaușescu la Încheierea lucrărilor 
Congresului al IlI-lea al educației . 
politice și culturii socialiste : „Orien
tarea fundamentală, de bază a acti
vității politico-educative trebuie să o 
constituie educarea pentru muncă. 
Pentru participarea activă, conștientă 
și responsabilă la îndeplinirea sarci
nilor de producție, a planurilor si 
programelor de dezvoltare economi- 
co-socială, de ridicare, pe 
bază, a nivelului de trai al 
lui popor".

Aceste sublinieri iși' află 
adinei in Înțelepciunea 
poporul nostru 
deauna munca 
onoare, un atribut de noblețe ale fi
rii umane, căci „prin muncă si prin 
străduință / vei ajunge la dorință" ; 
in bagajul educațional al fiecărui ti- 
năr trebuie să se afle și mesajul viu. 
conținut de proverbul : ..lucrul are 
rădăcini amare, dar fructele dulci".

Poate că acestea l-au indemnat pe 
George Enescu să spună : „Să te p- 
dihnești de muncă prin muncă. Mun
că scumpă — cel ce nu te cunoaște 
se întreabă: pentru ce oare trăiesc?"

Complexa activitate de integrare a 
tinerilor in fluxul trepidant al vieții, 
la finele secolului al XX-lea. in care 
școala este plenar angajată, urmă
rește dezvoltarea atitudinii comunis
te fată de muncă, a sirguinței. per
severenței și exigenței față de sine, 
și. .evident, dezvoltarea spiritului de 
cooperare si solidaritate in muncă. 
Atitudinea comunistă fată de muncă 
a tinerilor din școala de toate gra
dele privește, in primul rind. recep-

această 
intregu-

temeiuri 
românească, 

considerind dintot- 
drept o datorie de

teatre

tarea
la nivelul exigențelor 
de invătămmt, 
munci in chip comunist, in spiritul 
inaltei responsabilități. evidențiin- 
du-se între trăsăturile pozitive de 
caracter : disciplina, hărnicia, perse
verenta. preocuparea permanentă 
pentru realizarea saltului calitativ in 
tot ceea ce face, in ciuda tuturor im
pedimentelor. spiritul de inițiativă 
etc. Prin .receptarea coptinutulții so
cial al muncii, tinărul pătrunde un- 
adevăr fundamental : omul a creat 
tezaurul marilor valori ațe civiliza
ției. ale. culturii numaj;,pcin(.tqui>c^

f ♦ • • 

minunății noștri 
olimpiada de 
an de la Ha- 
lucru și s-au 
in cintec spu- 
Românie. ce

conținutului social al muncii 
programelor 

prin bucuria de a

țiel, i 
perseverenta.-

Cu siguranță că i 
elevi participanți la 
matematică din acest 
vana au înțeles acest 
putut bucura să audă 
nindu-se „Românie, 
deștepți sint fiii tăi 1".

Si aceasta, pentru că idealul nos
tru de viată constituie o expresie 
concentrată a conștiinței condensînd 
și reflectind ceea ce este trainic in 
întregul demers educativ, un indica
tor sintetic de reflectare a eficientei 
educației.

De la romantismul brigăzilor de 
muncă patriotică de pe șantierul 
Bumbești-Livezeni la entuziasmul și 
dăruirea celor de la Canalul Dunăre 
— Marea Neagră și de pe celelalte 
șantiere de muncă patriotică ale ti
neretului n-au trecut decit citeva 
decenii, dar s-a păstrat și se va păs
tra in continuare nobila 
participării entuziaste a 
generații la ridicarea țării 
tele sale proprii, de a fi 
propriei deveniri. Școala L 
și va răspunde întotdeauna unor co
menzi sociale, de aceea necesarul de 
forță de muncă sau nevoia de edu
cație va determina riguros si opera
țional relațiile dintre sistemul de in- 
vățăminț și cel economico-sogial, ce
rerea de educație exprimind un an
samblu de influente sociale sinteti
zate in opțiunile școlare.

Sintem in etapa în care învățăm 
muncind și muncim invățind. și pen
tru aceasta partidul a pus la dispozi
ția tinerei generații scoli pe măsura 
idealurilor sale, ateliere si microate- 
liere uzinale, instituții de invăță- 
mint superior. Adoptind o. viziune 
integratoare multidimensională asu
pra potențialului formativ al activi
tății. se impune să avem in vedere 
toate resursele sau forțele psihologi
ce pe care activitățile unitare de ih- 
vățâmînt, cercetare și producție le 
pot solicita și le pot determina prin- 
tr-o permanentă activizare sau sti
mulare de tip formativ. Numai ast
fel sistemul școlar va deveni’ un fac
tor mai activ in obiectivarea aspira
țiilor și idealurilor generațiilor tine
re. iar întregul proces de învătămînt 
iși va aduce o contribuție determi
nantă la formarea si educarea tineri
lor pentru muncă și viată, pentru a 
fi intotdeauna demni și devotați 
tâțeni ai patriei socialiste.

Prof. Vasile BOLOG 
inspector școlar general 
al Inspectoratului județean Timiș

tradiție a 
tinerelor 

prin for- 
i zidari ăi 
a răspuns

ce-

• Teatru! Național (14 71 71, sala 
mare) : Titanic vals — 18
• Filarmonica ..George Enescu"
(15 68 75. sala studio) : Recital de 
pian Viorel Țeppș — 17 : (Ateneul
Român) : „Studioul ttnărului muzi
cian" (XXX). Recital instrumental 
Ion Bogdan Ștefănescu — flaut, Co
rina Stolan — vioară. Liviu Ailincai 
— vioară. Marcel costea — orgă — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Mitică Po
pescu — 18
• Teatrul Foarte Mie (14 09 05) : Ana- 
Lia — 18.30
• Teatrul de comedie (16 61 60) : 
Avea două pistoale cu ochi albi și 
negri — 18
• Teatrul „C. I. Nottara" 
sala Magheru): Scapino — 
studio) : Idioata — 18.30
• Teatrul Ciulești (sala
14 72 34) : O scrisoare pierdută (spec
tacol susținut de Teatrul „George 
Bacovia** — Bacău) — 10

• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(sala Victoria, 50 58 65) : Eu vă fac să 
rideți — 19
• Teatrul „Ion
Un tinăr printre alții
• Teatrul „Țăndărică* 
victoria) : Bu-Ali • 
tății Bade-Bade — 
nauților. 11 12 04) :
— 15
• Circul București 
sit.circul !** — 18.30.

Creangă" (50 26 55) :
— 9

* (15 23 77, sala
10 : Vitejii cc-

15 : (sala Cosmo-
Cartca cu jucării

• Moroniețil — 18 ; larU-mă — 11);
12: 14: 16: STUDIO (59 53 15)
• Secretul lui Nemesis r EXCT
(65 49 45) — 9: 11.30; 14:
CULTURAL (83 50 13) — 9; 
16.30: 19
• Figuranții :
12: 15: 18
• Pădurea de

9: 11:
Edelstein :

- 15: 17 
fagi :

17: 19
liniștit ; LUMINA 
13: 15: 17: 19

pentru print :
10) — 9; 11; 13:

LIRA <31 71

mesteceni : 
13: 15;

(59 31 03.
18 : (sala

:JOR 
16.30: 19. 
11.39: 14;

71) 9;

MIORIȚA
17: 19
DRUMUL

19
POPULAR

cinema
• Cale liberă : SCALA (11 03 72) — 9: 
11; 1'3: 15: 17: 19. VICTORIA (16 23 79) 
— 9: 11: 13: 15; 17; 19.
(11 13 49) — 9: 11: 13: 15;

Cetatea ascunsă : 
(50 51 40) — 9: 11:
VOLGA (79 71 26) — 9: 
19. ARTA (21 31 86) -
17; 19

13: 
11;
9:

MELODIA 
17: 19 
FEROVIAR
15: 17; 19.
13; 15: 17:
11; 13; 15;

(14 27 14) —
• Acțiunea
SĂRIT (31 28 13) ■
• Pădurea de 
(35 15 17) — 15:
• Anul soarelui
(14 74 16) — 9: II;
• O logodnică 
TIMPURI NOI (15 61 
15: 17: 19
• Eroi îndrăgiți ai
TRIA (11 86 35) — 9: 11:
< Inspector fără armă :
TARI (80 49 85) — 15: 17; 19
• Căpitanul vasului „Pelerin" : VII
TORUL (10 67 40) —
• Program special 
tineret : DOINA 
13: 15: 17: 19
• A fost odată un 
CEAFARUL (15 87 67) 
16.30: 19.

ecranului : PA-
13: 15: 17: 19

FEREN-

15: 17: 19
pentru eonii si 

(16 35 38) — 9; 11:

Hollywood : LU-
1 — 9 : 11.30: 14 ; •

Există un limbaj al realității și 
un limbaj al artei. Raportul dirițre 
ele este cel puțin de interdepen
dență. dacă nu. cazuri celebre au 
dovedit-o, cea dinții a avut, de 
multe ori, . un rol determinant. A- 

- ceasta. realitatea, a erupt pentru 
. a doua oară in eternitate, după -ce
și-a incheiat ciclul temporal, deve
nind artă. Citesc o istorie a com
ploturilor judiciare, a asasinatelor 
politice din evul mediu occidental, 
apărută recent la Editura politi
că, și peste paginile despre silui
te jurisprudențe și adevăruri cu 
gura înfundată, din interese rega
le. plutesc reflecții despre Shakes
peare. Comentatorii nu încetează 
să caute, in opera dramaturgică a 
marelui Will, in simbolurile aces
teia, . '
tale.’ Efort deplin justificat. Trage
diile grecești, tot la fel. nu ar 
fost posibile fără tragediile reali
tății: suferința Electrei. sintetizind 
suferința unui atit de adine spațiu 
uman., poate fi decriptată in sensul 
întoarcerii la punctul de plecare in 
realitatea sumbră-inălțătoâre a u- 
nor intimplări umane. Fără acel 
„așa s-a intimplat in viață" nu e 
posibil reflexul in simbol. Pentru 
că realitatea are ea însăși simbolu
rile ei. Tolstoi și-a zidit „Război și 
pace" pe dramaticul simbol al răz
boiului de la 1812. Rebreanu „stă", 
jn „Ion”, pe temelia simbolurilor u- 
mane pe care le prezenta fiecare 
țăran român în disperata luptă nu 
pentru îmbogățire, cum superficiali 
comentatori mai pretind, ci in în
cordarea plătită cu viața de a găsi 
un punct de rezistența, de a se 
menține la demnitatea pe care o 
conștiință a valorii lui individuale 

. i-o cerea. Realitatea ne trimite 
semnele ei: arta, cu mai mult sau 
mai puțin har, le descifrează. E o 
acțiune de tonifiere sufletească să-i 
recitești mereu pe Sadoveanu. după 
cum o cunoaștere a satului româ
nesc de azi, prin optica simboluri
lor.sale umane, are, valoare de des,-,. < a lui,Gorki. Șra-jucat, numai intre 
coperire de continente ale sufletu
lui. „Proba de Toc" a scriitorului, 
fie el prozator sau dramaturg, cons
tă in posibilitatea citirii acestor 
simboluri ale realității. Copilul u- 
nci vecine, elev de curs, elementar, 
mi-a cerut să-i împrumut „ceva** 
de Geo Bogza. Am recitit „ciclul 
tăbăcarilor". Cită artă, dar .și cită, 
viață alcătuită din carnea și singe- 
le citirii, 
umane !

Aș vrea
Pledoaria
de către scriitor nu exclude nici o 
cheie, nu impune, in optica mea. 
nici o gamă, nici o viziune din par
tea artei. Dimpotrivă. Cred că por- 

’ nirea de la Simbolul realității este 
singura in măsură să determine 
polivalența de simboluri și. expre
sii ale artei. Dar tot la fel de 
convins cred, că o artă demnă de 
calificativul de artă nu poate ocoli 
simbolistica realității. Afirmația 
este, desigur, un truism. N-aș fi 
fă,cut-o dacă un anume zel lucra
tiv, demn de rezultate mai bune, 
nu și-ar justifica anemia prin âșă- 
zisele; evitări ale „subiectelor-șa- 
blon“, a faptului „deja-vu“. Tot la 
fel, o parte deștul (îndeajuns) de 
numeroasă a criticii de teatru încu
rajează producții limfatice în nu
mele morocănoasei respingeri a „su
biectelor și situațiilor bătătorite", 
„uzate prin exces de întrebuința*

simbolurile-sămință de reali-

fi

re**. Felul acesta de teoreticieni ig
noră, cu consecvență, faptul că 
trucul, oricit de ingenios ar li, tre
buie să aibă in găoace singe fier
binte. Grăbite catalogări (ce s-ar 
face comentatorul fără rafturi și 
cășuțe in care se înghesuie adesea, 
sterp, tot și toate?!) numesc.acest 
fel de literatură și critică teatrală 
ca fiind estetizante. Nu există nici 
literatură estetizantă, nici critică 
estetizantă. Există numai literatură 
și critică de valoare. In rest, am
bele intreprinderi se situează sub 
semnul lipsei de vocație. Fiindcă 
■se intimplă să citești, aparținind <i- 
celuiași autor, comentarii superla
tive la adresa unor ‘piese de teatru 
mustind de adevărul vieții și ade
vărul artei și la „producții" in care 
se văd doar sfoara, pinza de sac șî 
reflectorul. Se practică, din păcate, 
un fel de „critică" făcind , cu 
ochiul cititorului, incintată că s-a 
produs pe ea insăși, și uitindu-și 
menirea adevărată, stringentă la 
ora de față, de a participa la con
struirea unei . literaturi și drama
turgii naționale, a unei* lite
raturi și dramaturgii care să fie 
a noastră, să stringă in simbolurile 
artei simbolurile vieții noastre atit 
de specific-concentrată la această 
etapă a istoriei. Teatru nu se poate 
fără a ne releva riouă inșine dato
ria de a aduce pe scenă acele ade
văruri omenești care ne înalță sau 
ne dor. care ne dau o speranță sau 
ne luminează o împlinire sau un 
eșec omenesc. Unui indiferentism 
actorial Ia lumea noastră i se 
adaugă indiferentismul unei părți 
din critica dramatică față de car
nația de idei a aceleiași lumi. Re
zultatul ? Piese de teatru care su
combă la o duzină de spectacole 
sau afișe adunind cite o mină de 
spectatori, la inceput poate incin- 
tați de postura de „aleși cunoscă
tori". dar. la ieșire, ridicind din 
umeri. Citesc intr-o postfață la 
„Azilul de noapte" că celebra piesă

să nu fiu înțeles greșit, 
pentru citirea realității

asumării unor realități

valorificăm resursele locale

20.(H) Telejurnal • In întâmpinarea Con
ferinței Naționale a partidului

Viata economică
Film artistic (color): „Drumuri 
albe'*. Producție a studiourilor al
baneze. Regia Viktor Gika 
Telejurnal
închiderea programului

: 1902 Și 1955. de una mie nouă sute 
șațzeci și șapte de ori. Să ne amin
tim cit de covirșițor . de multe au 
fost șftecțacolele lui Cgrăgiale al 
nostru ! Cit de intens au fost,- și 
mai sint, jucați —'și văzuți de pu
blic 1 — Cărnii Petrescu, Horia Lo- 
vinescu. Teodor Mazilu. Romulus 
Guga, Aurel Baranga. Pledez pen
tru piesa românească despre ziua 
de azi care să țină afișul, cu săli 

de' spectacole. 
Este realizab-'ă

pline, sute și sute
Este ea posibilă ? ___ ________  „
fără a plăti tribut clenciurilor i< - 

, tine și „gag“-urilor triste ? D
Cu condiția ca adevărurile de via 
omenească să nu aștepte in rafti

• rile viitorului. Teatrul nu are -tim; 
Teatrul se grăbește să se intoarci 
spre viața din care a plecat. Tea-, 
trul întreabă acum și așteaptă răs
punsul acum. Răspunsul inseamnă 
public, spectatori, inseamnă omul 
care intră în sală și, cind luminile 
s-au micșorat spre inceperea mi
nunii. nădăjduiesc să i se ofere, 
cum le numea Erwin Piscator. 
„problemele noastre fundamenta
le**. Deci e o problemă de speranță 
și încredere in condiția umană, 
ceea ce ne obligă fundamental. 
Ceea ce ne justifică, pe noi înșine, 
dramaturgi, regizori, actori, critici, 
făurind mereu acea iluzie a reali
tății și realitate a iluziei numită 
spectacolul de teatru.

Platon PA.RDAU

a 
și

Pentru îndeplinirea exemplară 
programelor de autogospodărire 
autofinanțare a localităților, consi
liile populare 
au acționat, 
direcția organizării 
rii activităților de industrie nuca, în
ființării de noi unități, valorificării 
superioare a resurselor locale și a 
materialelor refolosibile, extinderii 
acțiunilor de cooperare cu marea in
dustrie. .în prezent, in comunele și 
orașele mureșene funcționează mai 
multe sute de unități de producție și 
de prestări servicii, intre care 73 gos- 
podării-anexă cu aproape 10 000 oi. 26 
brutării. 7 ateliere de prelucrat de
șeuri din piele, 20 unități de.prestări 
in construcții, ateliere de lâcătușerie, 
cojocărie. de prelucrare a gesturilor 
din mase plastice, timplării, croitorii 
etc., care contribuie atit la asigurarea 
veniturilor bugetelor localităților, cit 
și la participarea cu fonduri sporite 
la bugetul jiidețului. Este de remar
cat că, in primele 10 luni din acest 
an, veniturile proprii 
locale au depășit 
fapt ce a permis 
de autofinanțare 
fonduri la bugetul 
mai mare decit angajamentul asumat.

—, Ca urmare a măsurilor între
prinse in baza Legii nr. 7/1971 — ne 
spune tovarășul Cornel Hârșan. se
cretar al comitetului executiv al con
siliului popular județean — toate 
consiliile populare din județ au ex
tins gama activităților economice, 
urmînd ca, pină la finele anului, să 
înființeze alle 118 unități de indus
trie mică și de prestări servicii in 65 
de localități. De asemenea, consiliile 
populare au avut în vedere ca. în 
scopul ridicării-pe o treaptă superi
oară a calității serviciilor și produ
selor realizate, unitățile existente, cit

din 
cu

județul Mureș 
precădere. in 
și diversifică-

ale bugetelor 
nivelul planificat, 
creșterea gradului 
și o participare cu 
județului de 5 ori

și cele nou create să fie încadrate 
cu meseriași bine pregătiți, integrind 
forța de muncă disponibilă din raza 
lor de activitate.

Faptele atestă că organizarea de 
activități economice a avut și are 
urmări benefice asupra îndeplinirii 
programelor de autogospodărire și 
autofinanțare a comunelor și orașelor 
județului. Intre localitățile cu rezul
tate deosebite in acest domeniu se 
află comuna Sărmașu...

...După numărul locuitorilor, .peste

altele, o secție a întreprinderii de 
prelucrare a lemnului „23 August" 
din Tg. .Mureș (cu peste 130 de ti
neri muncitori, care execută mobilier 
pentru export), o ferfnă a I.A.S. Zau 
de Cimpie. o largă rețea a coopera
ției (cu activități de producție și 
prestări servicii în care lucrează 
peste 700 de oameni), au fost înăl
țate magazine specializate. Acestor 
unități li se adaugă cele două coope
rative agricole dip Sărmașu și Balda, 
o ingrășătorie de porci, baza de de-

Din experiența județului Mureș ‘

10 000. Sărmașu este, alături de 
Iernut, cea mai mare comună din ju
dețul Mureș. Cu ani in urmă, sin
gurul eveniment notabil din viața lo
cuitorilor de aici (agricultori din 
tată-n fiu) erau tirgurile săptămînale 
de animale. Fiind așezată intr-o zonă 
deluroasă și la o distanță mare de 
orice riu. localitatea nu avea asigu
rată (ca și alte sate din zonă) nici 
măcar sursa cea mai importantă a 
vieții : apa potabilă. De aceea, imar 
ginea sacalei trase de cai. ce aducea 
zilnic apa necesară traiului, a rămaș 
intipărită in memoria locuitorilor.

O etapă nouă a fost marcată de 
identificarea primelor resurse de 
gaze naturale. După aceasta, o vreme, 
extracția a reprezentat in zonă sin
gura activitate economică, unica po
sibilitate a tinerilor din zonă de a 
lucra „acasă", intr-un domeniu ne
agricol. Dar iată că ambițiile locui
torilor. inițiativele primăriei au țintit 
mai sus. Au fost construite, între

pozitare a produselor agricole cu 'o 
capacitate de 1 300 tone, baza de pro
ducție a schelei de foraj și extracție 
gaze naturale Tg. Mureș.

Dacă adăugăm și faptul că Sărmașu 
dispune de o școală generală și un 
liceu agroindustrial în care, sub În
drumarea- celor 127 cadre didactice, 
se instruiesc aproape 2 000 de elevi, 
un dispensar uman cu patru secții, 
blocuri cu 146 de apartamente, avem 
imaginea unei comune in care nivelul 
de viață al locuitorilor se apropie tot 
mai mult de cel de la oraș.

Ce ilustrează aceste realizări ? în 
primul rind că.Sărmașu este, ademe
nea altor localități, o comună înflo
ritoare : una din multele așezări tn 
care anii socialismului, si cu deose
bire anii de după Congresul al 
IX-lea al partidului, și-au pus adtnc 
amprenta asupra dezvoltării econo
mice și. implicit, asupra standardu
lui de viață al locuitorilor.

...Exemplul comunei Sărmașu, care

se prezintă azi. in preajma im
portantelor evenimente politice din 
viața țării — Conferința Națională a 
partidului și împlinirea a 40 de ani ie 
la proclamarea Republicii — cu rezul
tate remarcabile, este urmat de tot 
mai multe localități mureșene. O de
monstrează rezultatele mereu mai 
bune obținute pe ansamblul județului. 
Bunăoară, in perioada care a trecut 
din acest an. veniturile prevăzute in 
bugetul Întregului județ au fost rea
lizate cu o depășire de peste 16 mi
lioane lei. fapt ce a permis finan
țarea tuturor acțiunilor stabilite în 
plan. Din contribuția in bani și in 
muncă a cetățenilor s-au realizat, 
intre altele, intreținerea și repara
rea a 989 km de drumuri, repararea 

’ a 180 000 mp străzi și. trotuare, plan
tarea a 82 000 arbori și arbuști, ame
najarea a' 131 terenuri de sport și 
locuri de joacă pentru copii, nume
roase alte lucrări de interes cetățe
nesc. în perioada următoare se pre
vede darea în folosință a incă 13 
brutării, creșterea efectivelor de oi 
in gospodăriile-anexă ale consiliilot 
populare, organizarea de ciupercării 
înființarea de noi cărămidarii. tăbă- 
tării, ateliere de dărăcit. tors și vop
sii lina ș.a. Pe baza rezultatelor di 
pină acum, se prelimină depășire; 
planului pe 1987 a livrării di 
mărfuri către fondul pieței cu 32 mi 
lioane lei. a exportului — cu 1.5 mili 
oane lei. iar a prestărilor de serviți 
către populație — cu 4 milioane le

Rezultatele obținute de consiliil 
populare mureșene arată că spirite 
de inițiativă și hărnicia gospodarilo 
stau la temelia autogospodăririi, 
autofinanțării.

Gheorqhe GIURGIU
corespondentul „Scînteii
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Performanța se cucerește
Să vezi marea intr-o picătură...
Să descoperi uzina — întreprin

derea de utilaj chimic din Ploiești 
— prin cele două... camere curate 
ale sale. Da. chiar așa li se spune. 
Ce sint ele ? în locul descripției, 
faptele :

...Gheorghe Pislaru, sudor stăpîn 
pe clește — a lăsat in urmă kilome
tri de cordoane trainice, cărora nici 
controlul cu raze X, nici cu ultra
sunete nu le-a găsit vreun cusur — 
dă examen pentru a fi admis să lu
creze in camera curată de la cazan- 
gerie grea. Proba 7 Evident, o su
dură. in condiții de laborator. Totul 
a mers ceas pină cînd Pislaru a în
clinat eprubeta. „Ce-ți veni, băie
te ?“ l-au întrebat examinatorii. 
„Voiam să văd zgura". Ei bine, su
dura a ieșit perfectă. Dar înclinarea 
cu pricina nu se înscria în docu
mentație. Verdictul : „încă nu ești 
pregătit pentru camera curată. Pis- 
larule ! Reexaminarea peste o 
lună".

— Deși sudura era bună... — luăm 
apărarea tînărului in fața maistru
lui Nicolae Pescaru.

— Da. Dar in camera curată, 
unde se lucrează utilaje pentru 
centrala nuclearo-electrică de la 
Cernavodă, absolut nici o regulă 
nu-i de prisos. Ca la zborul unui 
avion ori la o lansare cu para
șuta...

La cîțiva păși — un cazan lung de 
peste patruzeci de metri, tot cu des
tinația Cernavodă. E branșat la 
citeva șlaufuri, cu aparate de con
trol la vedere. Imaginea amintește 
de un om căruia i se face o elec
trocardiogramă. Ce se petrece din
colo de blindajul de oțel ? La ce 
tensiune vibrează viața de acolo 1 
Cit de mari sint puterile incorpo
rate de om ? Com'unistul Emil Dinu, 
șef de echipă, mîngiie cu palma 
deschisă suprafața de sudură a ce
lor aproximativ o mie șase sute de 
țevi de inox. Surprinde privirile 
reporterilor și se justifică :

— Știu, pare caraghios, apara
tele imi spun cu precizie că totul 
e în regulă, dar... Dar vreau să pi
păi. să mă încredințez și pe această 
cale.

Omul a avut întotdeauna nevoie 
de certitudini. Iar aici, în camera 
curată, se nasc numai certitudini. 
Din conștiință comunistă. Din înal
tă conștiință profesională. Și din 
necesarele controale și supercon- 
troale pe fiecare operație, ciclu de 
lucru. Acum, recipientul cu pricina 
e in probe cu apă. La mari pre
siuni. se-nțelege. După ce a trecut 
proba cu heliu. După ce a luat cu 
brio proba cu aer și spumant.

— Toate probele se iau „dintr-un 
foc" ?

Emil Dipu cîntăr.ește din . priviri 
cazanul încins cu furtiinele prin 
care se pompează apa ce pune la 
încercare tăria otelului. îmbinările 
gindite și făcute de mina omului.

— La achst utilaj doar la proba... 
curățeniei a fost o abatere.

înainte de încercarea cu aer și 
spumant, controlul curățeniei — cu 
șervețele albe, speciale. Proba „cu 
batista" cum i se mai zice. Unul 
din șervetele s-a pătat puțin. „Cine 
a curățat aici 7 Mihai Ion, ia vino 
încoace!". Vede Mihai șervețelul... 
„Am frecat in lung de-mi înțepe
nise mina", zice. „Dar de-a curme
zișul nu aveai voie ? Păi ce spune 
documentația ?“. „E doar un fir de 
praf", a încercat tinărul să scape 
din chingi.

Un fir de praf ? Destul la ca
mera curată pentru ca să se ia Ia 
mină întregul utilaj. Destul pentru 
a ridica din nou. mereu și mereu, 
tn prim-plan, chestiunea răspunde
rii comuniste, muncitorești...

Conchide maistrul Pescaru :
— Avem aici o mașină de sudat 

ultramodernă. îi dai drumul și in 
timp ce lucrează emite și o... melo
die foarte plăcută. Cum se ivește 
insă un defect, melodia încetează. 
Mașina avertizează in acest fel asu

întreprinderea de utilaj chimic Ploiești. Aspect din secția cazangerie greaH Foto : Saadu CRISTIAN

Pentru ambianța și confortul locuințelorvremea
Institutul de meteorologie șl hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 24 noiembrie, ora 20 — 27 
noiembrie, ora 20. în țară: Vremea va 
fl în general închisă. Vor cădea pre
cipitații sub formă de .ploaie in majo
ritatea regiunilor, exceptînd centrul șl 
notd-estul țării, unde atia acestora va 
fi mai resțrînsă, iar la începutul inter
valului aici se vor semnala si lapoviță 
și ninsoare. Pe alocuri, cantitățile de 
apă pot depăși 15 litri pe metru pătrat 
în 24 de ore. în regiunile sud-vestice, 
iar in cele centrale și de nord-est. izo
lat, vor fl condiții de polei. Se vor re
simți unele intensificări de vint în par
tea de sud-vest. precum și în estul te
ritoriului cu 40—70 kilometri pe oră. 
Temperaturile minime nocturne vor fi 
cuprinse între zero și 8 grade, mai 
coborîte ușor în nord-est și în. centru 
în primele nopți pină la minus 3 — minus 
5 grade, dar mai ridicate în sud. iar . cele 
maxime, diurne, in general Intre 4 și 
14 grade. Se va semnala ceață la în
ceputul intervalului în sud-estul țării, 
în București: Vremea va fi in general 
închisă. Temporar va burnița sau va 
ploua mai ales spre sfîrsitul interva
lului. Vintul va prezenta intensificări 
trecătoare de 35—45 kilometri pe oră. 
Temperaturile minime vor fl cuprinse 
între 3 și 7 grade, cele maxime între 
I și 12 grade. Condiții de ceață la în
ceputul intervalului. 

pra neregulii. Mereu le spun tu
turor celor care muncesc aici : me
seriașul bun trebuie să-și aibă pro
priul lui sistem de avertizare „in 
vîrful degetelor". Să faci lucru 
bun, trainic. Munca a fost dintot- 
deauna — dar mai ales azi, cind tot 
ce facem e pentru noi, pentru țară 
— un cintec frumos. La camera cu
rată ne facem nu numai datoria, 
ci incă ceva pe deasupra. Este vor
ba despre lucrul fără cusur, la cele 
mai ridicate standarde internațio
nale. Aici nu ajunge numai să.do
rești, ci și să dovedești că poți co
respunde acestor exigențe niciodată 
atit de inalte ca acum.

Am Stat de vorbă cu unul dintre 
competitorii care trag cu ochiul 
spre camera curată. Se numește 
Alexandru Săraru. are 26 de ani. 
este utecist și... Și, crede el. incă 
nu-i destul de pregătit pentru a 
intra in rindurile Partidului Comu
nist Român. Deși conduita de mun
că. de viață, biografia profesională 
sint dintre cele mai merituoase. Să
raru e căsătorit — soția lui susți
nea exact, in ziua aceea examenul 
de ridicare în categorie.

— Miine e rindul meu. Dau exa
men pentru categoria a IV-a.

. — Emoții. ?
— Mă bazez pe mină, pe ochi, pe 

îndeminare...
Răspunsul ocolit al lui Alexandru 

Săraru — ale cărui cordoane de su
dură sint atit de perfecte incit, la 
prima' vedere, par făcute cu ma
șina... muzicală ori polizate inde- 
lung — obligă la o scurtă paran
teză : la olimpiada pe meserii din 
acest an. tinărul sudor a cucerit 
locul I pe județ și locul zece pe 
țâră. Acum el zorea la o comandă ur
gentă pentru export. Nicolae Boan- 
că. secretarul comitetului de partid 
pe uzină, nominaliza utilajul , în 
cauză ca făcind parte din restan
țele . ce trebuie recuperate, pină la 
Conferința Națională a partidului.

Mină, ochi, indeminare...
La examenele severe ale tehnicii 

de virf. de azi. se împlinește fru
mos, rotund grădina de miini mă
iestre ale țării. Mîini care duc con
strucția noastră comunistă dincolo 
de frontierele mileniului III... Sint 
gînduri care ne încearcă în camera 
curată de la cazangeria ușoară. In
terior de farmacie și aici. Utilaje 
asamblate. înfășurate in folii de 
polietilenă. Deși, prin construcție, 
spațiul de lucru expulzează aerul 
din încăpere și-l primenește numai 
condiționat. Intr-un capăt- al halei, 
unde se află standul de probă, un 
recipient abia terminat a primit 
verdictul încercării cu apă demine
ralizată la mare presiune. Deci 
„bun pentru Cernavodă !“.

— Nu încă, aflăm de Ia Nicolae 
Nițu." maistru comunist cu vechi 
state de muncă în uzină. Utilajului 
în cauză, priviți, i se face ultima 
toaletă.

După ce a fost curățat prin inte
rior cu apă în care s-a introdus un 
inhibator, care să înlăture orice 
urmă de coroziune, a urmat la rind 
uscarea cu aer cald — la 80—120 
de grade. Să nu rămină nici o pi
cătură care ar putea fi un prilej 
de rugină. Oțelarii au turnat după 
o rețetă strictă oțelul carbon. La- 
minoriștiî l-au modelat la fel. după 
prescripții tehnologice extrem de 
pretențioase. La rind. apoi, ca
zangiii. sudorii... Ștafeta muncii. 
Ștafeta conștiinței. Și după minu
țioase probe și controale, toate tre
cute la parametrii maximi — în
coronare firească a muncii la înalți 
parametri umani — utilajul în cau
ză e pe punctul să ia drumul celui 
mai puternic izvor de energie al 
României viitorilor ani — prima 
centrală nuclearo-electrică de la 
Cernavodă.

— Camerele curate ale uzinei, 
unde se fabrică echipamentul nu
clear. presupunem că reprezintă o 
atracție pentru mulți oameni de 
aici.

— Nu numai de aici, ne răspunde

Orice gospodină știe că, pe lingă 
mobilier, mochetele, covorul, fețele 
de masă și cuverturile sint cele 
care „imbracă" ți armonizează plă
cut locuința, dind acea notă de am
bianță și confort, de bun gust și. 
de ce nu. de eleganță. Depinde de 
modul in care fiecare știe să creeze 
acea atmosferă de intimitate. Mai 
cu seamă că. in ultimul timp, ma
gazinele și raioanele specializate ale 
comerțului de stat oferă oricărui 
solicitator posibilitatea de a alege 
marfa preferată dintr-o variată 
gamă de modele.

Ioana lancu, șefă de complex la 
noul magazin universal „Titan" 
din București, recomandă covoa
rele lucrate mecapic sau con
fecționate direct pe diferite di
mensiuni de reputatele întreprin
deri Cisnădie și Alba lulia. Cu de
sene geometrice sau florale, pe o 
diversitate de fonduri coloristlce. 
covoare’e în-obilează ortce inte
rior. Acestea pot ti suplinite de 
elegant de mochete furnizate de în
treprinderile Beclean sau Dum- 
brava-Sibiu. Dimensionate între 0,93 

inginerul Iulian Terecoasă. Soția 
mea. care e profesoară, m-a rugat 
să o aduc in secție, să vadă și ea 
cum arată acest loc, cum se mun
cește. Am adus-o și pot spune că 
uzina a mai cîștigat un prieten.

— ț)acă ar fi să instituiți o re
gulă de muncă aici, cum ar suna 
aceasta ?

— O și avem : „nimic din me
morie. din experiență, totul cum 
zice documentația".

Documentația este suverană. E 
admis, valabil numai ce se înscrie 
în litera ei.

Ne oprim în dreptul unui cazan 
căruia mai trebuie să i se sudeze 
unul din capace. Utilaj care s-a fa
bricat și se fabrică în zeci de va
riante în întreprindere, pentru in
dustria chimică mai ales, care 
emite și ea destule pretenții, avînd 
in vedere presiunile și temperatu
rile mari de solicitare. Da. pre
tenții mari, dar destinația centrala 
nucleară a mărit de circa... 15 ori 
aceste exigențe. Asamblarea ulti
mului capac, de exemplu, nu se 
face decit cu un dispozitiv special, 
care asigură îmbinarea la zecime 
de micron... Timpul, termenele pre
sează insă și aici, toată lumea e cu 
ochii pe graficele de execuție, de 
livrare. Vine Nicolae Nenciu. șef 
de echipă din mina căruia au ieșit 
nenumărate asemenea cazane cu 
destinații dintre cele mai felurite :

— Asamblez eu capacul și fără 
dispozitiv. Treaba merge mai re
pede. ciștigăm timp.

Timpul — moneda forte, de care 
totdeauna este nevoie... Și totuși :

— Nu se poate. Nenciule.
— Dar am învățat să fac ope

rația asta și cu ochii închiși 1
— Nenciule. nu se poate. îi spu

ne inginerul Turecoasă. Ne oprește 
tehnologia de execuție. Știu, ai o 
experiență de ani în meserie. Aici 
însă o luăm cu toții de la capăt. 
Asta-i regula, ne supunem ei. Deci: 
montează dispozitivul și lucrează 
după documentație.

Și inginerul scoate iar in linia 
întii — pentru a cita oară 7 — 
argumentul forte : „asemenea uti
laje au termen de funcționare, fără 
reparații, în jur de 30 de ani. Pină 
să le vină această scadență, proba
bil că mulți dintre noi nu vor mai 
fi. Dar va rămine munca noastră. 
Lucrul făcut de mîinile noastre...".

Lingă un recipient de oțel, cu 
pereții mai groși decit un lat de 
palmă, reținem din argumentele 
șefului de secție care și-a adus 
soția să vadă și ea cum arată ca
mera curată de la cazangerie 
ușoară :

Cam 90 la sută din utilajele ce 
șe făuresc aici nu permit accesul 
in interior. Din acest motiv sudu
rile ridică probleme dintre cele mai 
difidile. complexe. „Cum să facem, 
cum să știm că și pe interior su
dura a ieșit ca la carte 7" iată în
trebările esențiale care au unit 
inteligența tehnică a întregii uzine. 
Apel la literatura de specialitate. 
Acumulare binevenită de cunoștin
țe. dar... soluția nu se ivea la ori
zont. Alții — foarte puțini pe glob 
— care s-au confruntat cu proble
ma au avut ei griiă să păstreze 
pentru ei secretul. Competiția din 
uzina ploieșteană — deschisă celor 
care lucrează aici, bintuiți de în
trebări. in măsură să propulseze 
idei îndrăznețe. Și. pe parcursul a 
opt luni de zile, s-au încercat peste 
zece soluții. Ne-am nimerit în ca
mera curată in ziua cind se expe
rimenta — cu deplin succes! — 
ultima formulă de sudură care 
dădea satisfacție.

Ultima ?
Spirala creației materiale și spi

rituale n-arc decit un singur des
tin : acela de a cuceri necontenit 
noi teritorii. neatinse incă. Noi 
piscuri.

Ilie TANASACHE 
Ioan MARINESCU

și 4 metri pe lățime, iar pe lungi
me intre 15 și 29 metri, mochetele 
de diferite modele geometrice sau 
florale pot decora orice incăpere. In 
ce privește perdelele. interlocu
toarea noastră sugerează citeva 
modele furnizate de întreprinderea 
„Tinăra gardă“-București, între
prinderea textilă — Roșiori de 
Vede și întreprinderea textilă — 
Pașcani. Intr-o varietate de mode
le. din țesături de mătase — relon 
sau poliester — de la albul imacu
lat pe care e incrustat un păien
jeniș de modele pină la cele in 
culorile curcubeului, perdeaua e 
„cortina" discretă care asigură 
acel aer atit de familiar, de intim 
locuințelor noastre. în această at
mosferă de familiaritate nu pot 
lipsi fetele de masă : produse de 
întreprinderile ,.Panduri“-București, 
„Trainica“-Pucioasa. ..In tex “-Fălti
ceni. „Integrata“-Pașcani. tesute 
din bumbac tin bumbac, lînă sau 
tip lînă. preluînd din folclorul 
nostru armonia liniilor și culorilor 
sau floarea și frunza stilizate.

Marta CUIBUȘ

REZULTATE 1N ÎNTRECEREA 
SOCIALISTĂ

Panoul fruntașilor pe 10 luni
Publicăm in continuare rezultatele obținute in întrecerea socialistă de 

alte colective fruntașe de oameni ai muncii din întreprinderi industriale, 
de construcții, transporturi, din unități agricole, precum și din domeniul 
circulației mărfurilor și al prestărilor de servicii.

Pe baza rezultatelor înregistrate in cele zece luni care au trecut din 
acest an și a punctajului general stabilit in raport de realizarea indica
torilor prevăzuți în criteriile de organizare a întrecerii socialiste, la 
sfirșitul lunii octombrie pe primele locuri se situează :

ÎN DOMENIUL PRODUCERII 
ENERGIEI ELECTRICE 

PE BAZA DE CĂRBUNE

Locul I : întreprinderea Electro- 
centraie Oradea, cu 358,2 puncte.

Locul II : întreprinderea Electro- 
centrale Zalău, cu 347 puncte.

Locul III : întreprinderea Elec- 
trocentrale Craiova, cu 205.1 puncte.

ÎN DOMENIUL 
PROSPECȚIUNILOR 
ȘI EXPLORĂRILOR 

GEOLOGICE

Locul I : întreprinderea de pros
pecțiuni și explorări geologice 
Argeș, cu 629,5 puncte.

Locul II : întreprinderea de 
prospecțiuni geologice și geofizice 
București, cu 515,7 puncte.

Locul III : întreprinderea de 
prospecțiuni și explorări geologice 
Oltenia, județul Dolj, cu 438,9 
puncte.

ÎN INDUSTRIA 
MAȘINILOR DE RIDICAT, 

MATERIAL RULANT. 
CONSTRUCȚII NAVALE. 

ECHIPAMENT AERON AUTIC

Locul I : întreprinderea de con
strucții aeronautice Ghimbav, jude
țul Brașov, cu 735,8 puncte.

Locul II : întreprinderea de con
strucții navale «ți prelucrări la ca d 
Drobeta-Turnu Severin, cu 632.3 
puncte.

Locul III : întreprinderea de avi
oane Bacău, cu 506,8 puncte.

IN INDUSTRIA DE UTILAJ 
ENERGETIC, PETROLIER, 

UTILAJ TEHNOLOGIC 
PENTRU METALURGIE, CHIMIE, 
MATERIALE DE CONSTRUCȚII 

ȘI ALTE RAMURI

nică Vaslui, cu 280.1. puncte.

Locul I : întreprinderea de ma-
sini grele București, eu 840,7
puncte.

Locul II : întreprinderea „Ar-
mătura" Cluj-Napoca. cu 471,5
puncte.

Locul III : întreprinderea meca-

IN INDUSTRIA 
DE MAȘINI-UNELTE, 

MECANICĂ FINA SI SCULE, 
ECHIPAMENT SPECIAL

Locui I : întreprinderea dc scule 
șf elemente hidraulice Focșani, eu 
900.8 puncte.

Locul II : întreprinderea rin 2 
Brașov, cu 647 puncte.

Locul III : întreprinderea de apă
rate și utilaje pentru cercetare 
București, cu 618.4 puncte.

RAFINĂRII ȘI PETROCHIMIE

Locul I : întreprinderea Rafină
ria Brașov, cu 356,2 puncte.

Locul II : întreprinderea rafină
ria „Crișana" Suplacu de Barcău, 
județul Bihor, cu 252,7 puncte.

Locul III : întreprinderea „Vega" 
Ploiești, cu 120.1 puncte.

ÎN INDUSTRIA 
CELULOZEI ȘI HÎRTIEI

Ix<cul I : întreprinderea de hîrtie 
„Bistrița" Prundu Birgăului, jude
țul Bistrița-Năsăud, cu 586,9 puncte.

Locul II : întreprinderea de car
toane și confecții Scăeni. județul 
Prahova', cu 168,8 puncte.

ÎN INDUSTRIA STICLEI 
ȘI CERAMICII FINE

Locui I : întreprinderea de faian
ță și sticlărie „Fainiar" Baia Mare, 
cu 763 puncte.

Locul II : întreprinderea de por
țelan Alba lulia. cu 567.7 puncte.

Locul IU : întreprinderea de sti
clă și porțelan Dorohoi. județul 
Botoșani, cu 310.3 puncte.

ÎN INDUSTRIA TEXTILA 
(MĂTASE, IN. CÎNEPÂ)

Locul I : întreprinderea de mă
tase Sighișoara, județul Mureș, cu 
849,7 puncte.

Locul II : întreprinderea de mă

GIMNASTICA. în concursul' spe
cial pe aparate din cadrul competi
ției internaționale de gimnastică 
pentru „Cupa Chunichi". desfășurată 
la Nagoya, sportiva româncă Aure
lia Dobre, campioană mondială ab
solută. s-a clasat pe locul 1 la birnă 
cu 19,75 puncte, urmată de. sovie
ticele Elena Gurova și Yulia Kutj 
cu 19,60 puncte și, respectiv, 19,55 
puncte. Evoluind excelent, Aurelia 
Dobre a ci$tigat și proba de sărituri 
cu 19.75 puncte, secondată de Elena 
Gurova. La sol pe locul 1. la ega
litate. cu 19,80 puncte, s-au situat 
Elena Gurova și Dorte Thummler 
(R.D.G.). La paralele a terminat în
vingătoare Dorte Thummler (R.D.G.) 
cu 19,75 puncte.

HANDBAL. • în Sala sporturilor 
din Constanta s-au încheiat între
cerile Campionatului balcanic de 
handbal feminin, aflat la a 7-a edi
ție. Victoria finală a revenit for
mației României (cu 6 puncte), ur
mată de Iugoslavia (4 puncte). Bul
garia (2 puncte) și Turcia (0 puncte), 
în ultima zi a competiției, selecțio
nata României a învins cu scorul 
de 27—23 (13—13) reprezentativa
Iugoslaviei, in timp ce Bulgaria a 
dispus cu 31—17 (14—11) de Turcia. 
• „Supercupa Mondială" la handbal 
masculin, competiție desfășurată in 
mai multe orașe din R. F. Germania, 
a fost ciștigată de selecționata R. F. 
Germania, care a întrecut in finală 
cu 2d—18 (după prelungiri) forma
ția U.R.S.S. Lă încheierea timpului 
regulamentar de joc scorul a fost 
egal : 17—17. Rezultate înregistrate 
în meciurile pentru clasament : locu
rile 3—4 : R. D. Germană — Un
garia 24—22 (11—11) ; locurile 5—6 : 
Iugoslavia — Suedia 34—19 (14—10); 

tase „Flamura roșie" București, cu 
748.7 puncte.

Locul III : întreprinderea filatu
ra de in și cinepâ Fălticeni, județul 
Suceava, cu 598.4 puncte.

IN INDUSTRIA TRICOTAJELOR

Locul I : întreprinderea de trico
taje și perdele. Pașcani, județul Iași, 
cu 586.4 puncte.

Locul II : întreprinderea „Tricoul 
roșu" Arad, cu 215 puncte.

Locul III : întreprinderea de tri
cotaje „Bucovina" Rădăuți, județul 
Suceava, cu 153 puncte.

ÎN INDUSTRIA ULEIULUI. 
ZAHĂRULUI ȘI PRODUSELOR 

ZAHAROASE

Locul I : întreprinderea de ulei 
Slobozia, cu 999,2 puncte.

Locul II : întreprinderea de 
ulei „Unirea" Iași, cu 715.3 puncte.

Locul III : întreprinderea pentru 
industrializarea sfeclei de zahăr 
Sascut. județul Bacău, cu 708.6 
puncte.

ÎNTREPRINDERI AGRICOLE
DE STAT PENTRU CREȘTEREA 

ȘI ÎNGRAȘAREA PORCILOR

Locui I : Combinatul agroin
dustrial Timiș, cu 660,4 puncte.

ÎN SECTORUL
DE CONSTRUCȚII-MONTAJ, 

ALTE MINISTERE

Locui I : Întreprinderea antre
priză construcții montaje Rovi- 
nari, județul Gorj — Ministerul 
Minelor — cu 740.4 puncte.

Locul II : Întreprinderea pentru 
amenajarea complexă și exploa
tarea riului Dîmbovița București
— Consiliul Național al Apelor — 
cu 729 puncte.

— Locul III : întreprinderea An
trepriza „Frigotehnica" București
— Ministerul Industriei Alimen
tare și Achiziționării Produselor 
Agricole — cu 672,2 puncte.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR FEROVIARE 

— STAȚII DE CAI FERATE

Locul I : Stația de căi ferate 
Iași, cu 655 puncte.

Locul II : Stația de căi ferate 
Cluj-Napoca — Est, cu 610.6 
puncte.

Locul III : Stația de căi ferate 
Sibiu, cu 638.7 puncte. .

In domeniul 
TRANSPORTURILOR NAVALE, 

. FLUVIALE ȘI AERIENE

Locul I : Administrația fluvială a 
Dunării de Jos, Galați, cu 578,6 
puncte.

Locul II : Compania TAROM 
București, cil 392,8 puncte.

Locul III : întreprinderea de 
navigație fluvială NAVROM Ga
lați, cu 222.3 puncte.

In domeniul 
COMERȚULUI INTERIOR. 

ÎNTREPRINDERI
DE ALIMENTAȚIE PUBLICA

Locul I : întreprinderea comer
cială de stat pentru alimentație 
publică Rimnicu Vîlcca, cu 405.8 
puncte.

Locul II : întreprinderea co
mercială de stat pentru alimenta
ție publică Bacău, cu 398 puncte.

Locul IU : întreprinderea comer
cială de stat pentru alimentație 
publică Vaslui, cu 371.4 puncte.

ÎN DOMENIUL RECUPERĂRII 
ȘI VALORIFICĂRII 

MATERIALELOR REFOLOSIBILE

Locul I : întreprinderea jude
țeană de recuperare si valorificare 
a materialelor refolosibile Teleor
man. cu 262,5 puncte.

Locul II : întreprinderea jude
țeană de recuperare și valorificare 
a materialelor refolosibile Alba, cu 
233 puncte.

Locul III : întreprinderea jude
țeană de recuperare și valorificare 
a materialelor refolosibile Botoșani, 
cu 140,3 puncte.

ACTUALITATEA SIPO^TIVĂ
locurile 7—8 : Cehoslovacia — Româ
nia 23—22 (12—7).

FOTBAL. Azi, în etapa a 12-a a 
campionatului diviziei A la fotbal, 
se vor disputa șapte meciuri : Di
namo — Universitatea Cluj-Napoca 
(stadionul Dinamo) : S.C. Bacău — 
Corvinul Hunedoara ; C.S.M. Su
ceava — Rapid ; Universitatea Cra
iova — Steaua : Flacăra Moreni — 
F.C.M. Brașov : F.C. Argeș Pitești — 
Petrolul Ploiești ; A.S.A. Tg. Mureș 
— Oțelul Galați. Partidele vor în
cepe la ora 14.

RUGBI. In etapa a 9-a a campio
natului republican de rugbi s-au în
registrat următoarele rezultate : Di
namo București — Universitatea Ti
mișoara 14—0 ; R.C. Grivița Roșie — 
Steaua București 15—4 ; Știința Baia 
Mare — Sportul Studențesc Bucu
rești 28—9 : Știința Petroșani — Po
litehnica Iași 9—6 ; Farul Constan
ța — C.S.M. Sibiu 15—9. în clasa
ment. pe primele locuri se află for
mațiile Steaua și Dinamo (cu cite 
25 puncte).

POLO PE APA. în orașul italian 
Pescara, în prima manșă â finalei 
„Cupei campionilor europeni" la 
polo pe apă. formația locală Sisley 
a întrecut cu Scorul de 12—10 (4—2. 
2—3. 3—1. 3—4) echipa Spandau 04. 
Returul va avea loc peste o săptămî- 
nă în Serlinul occidental.

ATLETISM. Campionatul mondial 
de șosea pe distanța de 15 km. des
fășurat la Monte Carlo, a fost cîști
gat de atleta norvegiană Ingrid 
Kristiansen, cronometrată in 47’17” 
05/100. Pe locurile următoare: Nancy

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII ZAIR

Domnului mareșal MOBUTU SESE SEKO KUKU 
NGBENDU WA ZA BANGA

Președinte fondator al Mișcării Populare a Revoluției, 
Președintele Republicii Zair

KINSHASA

Cu prilejul aniversării Zilei naționale a Republicii Zair îmi este deosebit 
de plăcut să vă adresez calde felicitări.

Exprim convingerea că, pe baza acordurilor și înțelegerilor pe care le-am 
ccinvenit împreună cu prilejul întilnirilor la București și Kinshasa, rapor
turile de prietenie și colaborare rodnică statornicite intre partidele și țărilte 
noastre vor cunoaște o puternică dezvoltare, in viitor în interesul celor două 
popoare, al cauzei păcii, înțelegerii și colaborării internaționale.

Vă doresc multă sănătate și fericire personală, iar poporului zairez prie
ten progres și prosperitate continuă.

NICOLAE CEAUSESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Zairul, unul din cele 
mai mari state ale 
continentului african, 
sărbătorește la 24 no
iembrie Ziua naționa
lă. Pe teritoriul său 
(2 345 409 kmp) trăiesc 
peste 30 milioane lo
cuitori. După o înde
lungată stăpinire colo
nială. Zairul a pornit 
pe calea valorificării 
in interesul propriei 
dezvoltări a marilor 
sale resurse naturale o 
dată cu proclamarea 
independentei — 30 iu
nie 1960 — . și mâi cu. 
seamă din 1965. cind la 
cîrma țării a fost in
stalat noul regim con
dus de nresedintele 
Mobutu Șese Seko. 
Zairul se află pe une
le din primele locuri 
în producția de dia
mante. cobalt, germa- 
niu și' cupru, dispu- 
nind. de asemenea, de 
însemnate zăcăminte 
de manaan, cositor, 
aur. argint. metale 
rare, cărbune și petrol. 
S-au înregistrat pro

grese remarcabile pe 
calea punerii in valoa
re a acestor bogății, a 
lichidării răminerii in 
urmă economice moș
tenite din trecut. O- 
rientările de bază ale 
actualului plan cinci
nal (1986—1990) și 
principalele . direcții 
pină in anul 2000 
urmăresc asigurarea 
și consolidarea inde
pendenței economice 
a țârii. pe baza 
principiului „economia 
în folosul tuturor". 
Concomitent cu extin
derea activității in do
meniul minier și în cel 
energetic, o atenție 
deosebită este acor
dată exploatărilor a- 
gricole.

Animat de senti
mente prietenești față 
de popoarele Africii, 
față de toate popoare
le care au pășit pe ca
lea dezvoltării de sine 
stătătoare, poporul ro
mân urmărește cu 
simpatie realizările 
poporului zairez în

TELEGRAMĂ
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit o 
telegramă din partea primului mi
nistru al Japoniei. Noboru Takeshita. 
în care sint adresate mulțumiri pen

Intilnirea prietenească dintre reprezentanți ai tineretului 
român și reprezentanți ai tineretului bulgar

La Pitești a început luni intilnirea 
prietenească dintre reprezentanți ai 
tineretului din Republica Socialistă 
România și reprezentanți ai tinere
tului din Republica Populară Bulga
ria. Această nouă întîlnire se înscrie 
in cadrul raporturilor de strinsă co
laborare dintre tineretul român si ti
neretul bulgar, raporturi ce se dez
voltă în spiritul tradiționalelor rela
ții de prietenie statornicite între 
partidele și țările noastre, al întilni
rilor si convorbirilor dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. și tovarășul Todor Jivkov. secre
tar general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Bulgaria.

Intilnirea din acest an. ca și cele

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Zair, luni după-amiază a 
avut Ioc, in Capitală, o manifestare 
culturală organizată de Institutul 
Român pentru Relațiile Culturale cu 
Străinătatea, in cadrul căreia au 
fost prezentate impresii de călăto
rie din această țară.

Au participat membri ai condu
cerii I.R.R.C.S. și ai Ligii Române de 
Prietenie cu Popoarele din Asia și 
Africa, reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, un numeros pu
blic.

Au fost de fată Musungayi Nku- 
embe Mampuya, ambasadorul Repu
blicii Zair la București, membri ai 
ambasadei.

Rooks-Tinari (Canada) — 48’53” și 
Maria Curatolo (Italia) — 49T5”.

PATINAJ. • Cu prilejul con
cursului internațional de patinaj vi
teză de la Heerenveen (Olanda), 
norvegianul Geir Karlstad a stabi
lit un nou record mondial in proba 
de 5 000 m, cu timpul de 6’45” 44/100. 
Vechiul record (6’47” 01/100) aparți
nea olandezului Leo Visier. • Pro
ba de 500 m din cadrul concursului 
internațional de patinaj viteză de la 
Heerenveen (Olanda), contind pen
tru „Cupa Mondială" la feminin, a 
fost ciștigată de Christa Rothenbur- 
ger (R.D. Germană), cu timpul de 
40”38'100. în timp ce cursa de 

1 500 m a revenit compatrioatei sale, 
Karin Kania, in 2’04” 88/100.

JUDO. Campionatele mondiale de 
judo s-au incheiat in orașul vest- 
german Essen cu întrecerile de la 
categoria ..open". în care victoria a 
revenit japonezului Maoya Ogawa. 
Pe Ipcurile următoare : Elvis Gordon 
(Anglia). Henry Stoehr (R.D. Germa
nă) și Jorge Castro (Cuba).

TENIS. în finala „Turneului 
campioanelor" la tenis, disputat la 
..Madison Square Garden" din New 
York, vest-germana Steffi Grat a 
învins-o cu 4—6. 6—4, 6—0. 6—4 pe 
argentiniana Gabriela Sabatini. Fi
nala probei de dublu a revenit pe
rechii Martina Navratilova. Pam 
Shriver care a întrecut cu 6—1, 6—1 
cuplul Claudia Kohde-Kilsch, He
lena Sukova.

HOCHEI. In cadrul „Cupei campio
nilor europeni" la hochei pe ghea
tă. la Oslo, formația Ț.S.K.A. Mos
cova a învins cu scorul de 13—0 
(4—0, 4—0, 5—0) echipa I.C. Herning. 

direcția întăririi inde
pendenței. progresului 
social, făuririi unei 
vieți noi. între Repu
blica Socialistă Româ
nia și Republica 
Zair se dezvoltă ra
porturi de strinsă 
conlucrare și priete
nie. atit pe plan bila
teral, cit și în sfera 
vieții internaționale. 
Un rol deosebit în 
aprofundarea și ex
tinderea relațiilor ro- 
mâno-zaireze l-au a- 
vut întilnirile frecven
te dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și 
președintele Mobutu 
Șese Seko. de la Bucu
rești și Kinshasa, po
tențialul economic al 
celor două țări, planu
rile lor de dezvoltare 
economlco-socială ofe
rind condiții favorabi
le pentru amplificarea 
în continuare . a cola
borării pe multiple 
planuri, in interesul 
ambelor popoare, al 
cauzei păcii și înțele
gerii internaționale.

tru felicitările cordiale transmise cu 
prilejul numirii în această funcție, 
în telegramă se exprimă convin
gerea că raporturile de prietenie si 
colaborare dintre Japonia și Româ
nia se vor dezvolta in continuare.

anterioare, desfășurate în România 
și Bulgaria, prilejuiește realizarea 
unui amplu schimb de experiență; ,.o 
cunoaștere mai aprofundată a acti
vității celor două organizații revolu
ționare de tineret, contribuind la lăr
girea și diversificarea schimburilor 
pe linie de tineret. înscriindu-se ca 
un moment îndemnat în cronica re
lațiilor de prietenie și colaborare 
dintre Uniunea Tineretului Comunist 
și Uniunea Tineretului Comunist Di- 
mitrovist. dintre tineretul român și 
tineretul bulgăr. /

★
In prima zi a manifestării. în Ca

pitală au fost depuse coroane de 
flori Ia Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și a pa
triei. pentru socialism.

în aceeași zi. la Pitești, au avut loc 
vernisajul unei expoziții de fotogra
fii, precum și o gală de filme.

Luni a avut loc in Capitală, la se
diul Asociației de Drept Internațio
nal și Relații Internaționale — 
A.D.I.R.I. — o masă rotundă, in ca
drul căreia Maurice Eisenstein, 
membru al Corporației Raiid, fost 
negociator principal al S.U.A. la 
convorbirile sertrieto-americane de la 
Geneva, cu privire la reducerea ar
mamentelor strategice (START), 
a vorbit despre perspectivele in do
meniul dezarmării după încheierea 
Acordului privind eliminarea rache
telor nucleare cu rază medie de ac
țiune și operativ-tactice.

(Agerpres)

Avantajele economisirii 
pe libretul de economii 
cu dobîndă pe termen

Instituție bancară specializată in 
relațiile cu populația și singura 
autorizată să păstreze economiile 
bănești' ale acesteia. Casa de Eco
nomii și Consemnațiuni oferă per
manent diferite instrumente de 

z economisire care sint destinate să 
satisfacă preferințele tuturor cetă
țenilor adepți ai chibzuinței și spi
ritului de economie.

De o largă solicitare se bucură, 
alături de celelalte instrumente de 
economisire, și libretul de econo
mii cu dobindă „pe termen". De
punerile pe acest libret se efectu
ează pentru o durată minimă de 
păstrare la C.E.C. de un an. acor- 
dindu-se o dobîndă in numerar de 
3.5 la sută pe an.

în cazul restituirii înainte de îm
plinirea unui' an. se acordă o do
bindă de 1.5 la sută pe ân.

Operațiile de depuneri și resti
tuiri se efectuează la toate unită
țile C.E.C. proprii, precum și la 
unitățile P.T.T.R. și cooperativele 
de credit autorizate. Depunerea 
minimă pe acest libret este de 
1 000 de lei. fiecare depunere con- 
stituindu-se ca un depozit separat 
pe o filă a libretului.

Pe lingă avantajele specifice 
acestui instrument de economisire, 
titularii libretelor de economii cu 
dobindă „pe termen" beneficiază 
și de avantajele și drepturile gene
rale acordate de Casa de Econo
mii și Consemnațiuni tuturor depu
nătorilor săi.
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Dezvoltarea schimburilor economice 
româno-zimbabweene

Eforturi 
pentru consolidarea păcii 

In America Centrală

CONGRESUL PARTIDULUI SOCIALIST DIN URUGUAY'î
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cane pentru pace In lumina apro- l 
piatei intilniri sovieto-americane la ’

Acțiuni și luări de poliție pentru
incetarea cursei înarmărilor

îndemn la renunțarea la politica de confruntare
BONN. — Ministrul de externe 

al R.F. Germania, Hans-Dietrich 
Genscher, a salutat, intr-un inter
viu radiodifuzat, dorința Uniunii 
Sovietice și a Statelor Unite de a 
încheia cu rezultate pozitive apro
piata intilșiire la nivel inalt. Tn 
legătură cu perspectivele procesu
lui de dezarmare, ministrul vest- 
german de externe a afirmat că 
există reale posibilități de progres 
în două domenii importante : re
ducerea arsenalelor strategice la

în sprijinul unor măsuri

jumătate și încheierea cu succes a 
negocierilor de la Geneva privind 
interzicerea totală a armelor chi
mice, deoarece, a spus el, și a- 
ceștea. constituie pericole grave la 
adresa umanității.

în epoca atomică este necesară 
o nouă abordare a problemei secu
rității globale, avind in vedere că 
politica de confruntare poate duce 
la catastrofă, a conchis șeful 
plomației vest-germane.

HARARE 23 (Agerpres) — La 
Harare s-a încheiat cea de-a V-a se
siune a Comisiei mixte guvernamen
tale româno-zimbabweene de coope
rare economică și tehnică. In cursul 
lucrărilor au fost perfectate noi ac
țiuni care Vor asigura întărirea 
colaborării și cooperării economice 
și in producție, dezvoltarea și diver
sificarea schimburilor comerciale 
corespunzător posibilităților sporite 
de care dispun cele două țări, inte
reselor lor de progres și bunăstare.

Protocolul sesiunii a fost semnat 
de Constantin Radu, vic-iprira-mi- 
nistru al guvernului român, și de 
Bernard Chidzero. ministrul finan
țelor. planificării economice și dez
voltării al Republicii Zimbabwe.

Cu prilejul prezenței sale la Hara
re. viceprim-ministrul român a avut 
intilniri cu miniștrii comerțului, a- 
provizionârii naționale, resurselor 
naturale, transporturilor și cu repre
zentanți ai unor firme.

Mesajul de salut 
adresat de reprezentantul P. C. R.

di-

GENEVA

NAȚIUNILE UNITE 23 (Agerpres). 
—O delegație comună a O.N.U. și 
Organizației Statelor Americane 
(O.S.A.) va întreprinde în cursul a- 
cestei săptămini un turneu in Ame
rica Centrală, s-a anunțat la Națiu
nile Unite. Membrii acesteia vor exa
mina modul în care se aplică acor
durile de pace în regiune semnate ia 
Ciudad de Guatemala. Ei vor pre
zenta un raport in această problemă 
secretarului general al O.N.U., Ja
vier Perez de. Cuellar.

Convorbiri sovieto-americane
concrete de reducere 

a pericolului de război
WASHINGTON. - La Cleveland 

(statul Ohio) s-au încheiat lucră
rile congresului de constituire a ce
lei mai mari și influente organi
zații pentru pace din S.U.A. — 
lane Freeze". Desfășurat sub de-

Conferință sindicală
SYDNEY. — în acest oraș s-au 

deschis lucrările conferinței sindi
cale internaționale „Minerii pentru 
pace și dezarmare". Deschizind lu
crările. senatorul australian Bruce 
Child,s a subliniat necesitatea in
tensificării eforturilor sindicatelor

piatei iiiuuim ou v lutu-citiici it-atic ia , 
nivel înalt și a semnării preconi- ț 
zațului acord de eliminare a ra- - 
chetelor cu rază medie _
și operativ-tactice. Au fost adop- A 
tate o serie de rezoluții 
cere Congresului S.U.A.
nă măsuri concrete de watuume , 
și de eliminare a pericolului unui 1 
război nuclear.

A 
în lupta pentru pace, dezarmare și ) 

securitate internațională. Pârtiei- ’ 
panții au salutat ințelegerea de l 
principiu sovieto-americană în do- ’ 
meniul reducerii rachetelor cu rază ț 
medie de acțiune și operativ-tac
tice.

de acțiune I

în care se ț 
.. să propu- 1 
■ dezarmare ,

consacrată dezarmării

Reuniune internațională pentru interzicerea 
experiențelor nucleare pe continentul asiatic

TOKIO. — La Tokio s-au deschis 
lucrările unei reuniuni internațio
nale consacrate interzicerii tuturor 
experiențelor nucleare pe continen
tul asiatic, organizată la inițiativa 
Consiliului pentru pace din Japo
nia. Scopul acestei reuniuni îl con
stituie — după cum au precizat or
ganizatorii ei — mobilizarea opi
niei publice la lupta pentru inter-

zicerea experiențelor nucleare i 
Asia și desființarea tuturor baze- / 
lor militare străine de pe continen- I 
tul asiatic și din regiunea Pacifi-l 
cului. La acest for iau parte a- ’ 
proximativ 90 de personalități pro- ț 
eminente ale vieții științifice și cui- i 
turale din Japonia. Statele Unite’ 
ale Americii, Noua Zeelandă și Fi- î 
liipine. ’

Organizații ale tineretului italian cer evacuarea 
rachetelor nucleare de la Comiso

ROMA. — La Siena au luat sfir- 
șit lucrările celei de-a doua Con
venții naționale a „Centrelor ini
țiativei pentru pace" — 
ale tineretului italian 
pentru pace, dezarmare 
ritate internațională.

După cum informează agenția 
T.A.S.S. citind ziarul „L’Unitâ", 
participanții la lucrări au salutat 
ințelegerea de principiu sovieto-a- 
mericană privind încheierea unui 
acord de eliminare a rachetelor nu-

organizații 
care luptă 

și secu-

scurtă de acțiune. în context, parti
cipanții au cerut retragerea rache
telor nucleare americane de la baza 
Comiso din Sicilia.

într-o declarație făcută cu acest 
prilej, Alfio la Ferla, liderul „Cen
trului inițiativei pentru pace" din 
Siracuza, a subliniat necesitatea e- 
vacuării rachetelor nucleare de la 
Comiso. relevind că in curind va 
avea loc o demonstrație națională 
a tineretului comunist sub această
lozincă.

Demonstrație pentru pace, in centrul orașului Milano

*

A

l

GENEVA 23 (Agerpres). — Luni, 
la Geneva, au inceput convorbirile 
dintre Eduard Șevardnadze. minis
trul afacerilor externe al U.R.S.S., 
și secretarul de stal al S.U.A., 
George Shultz. După cum relatează 
agenția T.A.S.S.. convorbirile sint 
consacrate definitivării, acordului 
sovieto-american privind elimina
rea rachetelor cu rază medie și mai 
scurtă de acțiune, precum și pregă
tirii vizitei secretarului general al 
C.C. al P.C.U.S.. Mihail Gorbaciov, 
în S.U.A., care va incepe la 7 de
cembrie.

Intr-o declarație făcută la sosirea

la Geneva. Eduard Șevardnadze a 
exprimat convingerea că in cadrul 
actualelor convorbiri vor fi rezolvate 
toate problemele privind definitiva
rea acordului.

La rindul său, George Shultz a 
declarat că „s-a realizat consensul 
asupra tuturor problemelor, principa
le ale acordului". Definitivarea pro
cedurilor de control asupra acestui 
acord — a spus el — va, constitui un 

( punct de plecare pentru examinarea 
unui tratat sovieto-american referi
tor Ia reducerea cu 50 la sută a arse
nalelor de rachete strategice nuclea
re ofensive.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Reuniune neoficială dedicată convocării unei conferințe de 
pace în regiune • Inițiativă a Iordaniei • Contacte diplomatice 

la Damasc și Amman • Un apel al președintelui Libanului

MONTEVIDEO 23. (Agerpres). - 
După convorbiri cu președinte
le Uruguayului. Julio Maria San- 
guinetti, trimisul special al pre
ședintelui S.U.A. in America Cen
trală, M. Busby, a declarat că „si
tuația din regiunea centro’americană 
s-a ameliorat, sensibil". După cum 
relatează agenția EFE, Busby a pre
zentat poziția S.U.A. privind criza 
din America Centrală.

SAN SALVADOR 23 (Agerpres). — 
Ruben Zamora, unul din liderii opo
ziției politice din Salvador, a reve
nit în țară după o perioadă de șapte 
ani de exil,, anunță agenția China 
Nouă. Intr-o declarație făcută la so
sire. Zamora, care este vicepreședin
te al Frontului Democratic Revolu
ționar, a apreciat că acest act re
prezintă un pas pe calea revenirii 
țării la un sistem de guvernare cu 
adevărat democratic.

Agenția citată menționează că in 
zilele următoare vor reveni în țară și 
alte personalități politice de opoziție.

MONTEVIDEO — 23 (Agerpres). 
— în numele Partidului Comunist 
Român, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceăușețcu, deT£- 
gaților la lucrările celui de-al 
XXXIX-lea Congres al Partidului 
Socialist din Uruguay le-a fost a- 
dresat un mesaj de salut de că
tre reprezentantul P.C.R., tovarășul 
Mihai Gere, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.

In mesaj se exprimă satisfacția 
pentru bunele relații de prietenie și 
solidaritate dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Socialist din 
Uruguay, bazate pe stimă, încrede
re și respect reciproc, și se reafir
mă convingerea că aceste raporturi 
se vor dezvolta in continuare, ceea 
ce va contribui Ia lărgirea colaboră
rii dintre România și Uruguay, in 
interesul popoarelor român și Uru
guayan. al cauzei păcii și înțele
gerii în întreaga lume.

Vorbitorul a arătat că situația in
ternațională se menține încă deose
bit de gravă și complexă, iar criza 
economică mondială a înrăutățit în 
mod considerabil situația țărilor în 
curs de dezvoltare. Partidul Comu
nist Român, secretarul ■ său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — a 
spus vorbitorul — consideră că se 
impune o nouă abordare teoretică și 
practică a problemelor păcii și de
zarmării. că este necesar să se facă

totul pentru eliminarea armelor nu
cleare. a oricăror arme de distruge
re în masă, să se acționeze cu toată 
hotărirea în vederea lichidării sub
dezvoltării și instaurării unei noi 
ordini economice internaționalei ba
zată pe deplina egalitate și echitate. 
România se pronunță pentru o con
ferință sub egida O.N.U. la care să 
participe atît țările dezvoltate, cit și 
țările in curs de dezvoltare, pentru 
a se. stabili o. strategie globală in ca
drul -căreia să se găsească soluții 
problemelor' stringente ale subdez
voltării.

în actualele împrejurări interna
ționale — se spune, totodată. în me
sajul de salut — este necesar'să se 
facă ■ totul pentru întărirea colabo
rării intre partidele comuniste șl 
muncitorești, socialiste. social-de
mocrate. alte forțe progresiste și de
mocratice. pe baza principiilor ega
lității și respectului reciproc, in lup
ta comună pentru libertate, și inde* 
pendență națională, dezarmare, pen
tru pace și progres în întreaga lume, 
pentru salvgardarea omenirii de pe
ricolul unui război nuclear:

Tn încheiere- au fost exprimate 
urări -de succes deplin în înfăptui
rea hotărîrilor congresului. în. acti- 
Vtțâteț» de viitor a Partidului Socia
list din Uruguay, consacrată apără
rii și promovării intereselor po
porului Uruguayan. cauzei păcii, 
securității și progresului social.

★

WASHINGTON 23 (Agerpres) — 
în orașul Atlanta, din statul Geor
gia, la „Centrul Carter" al Universi
tății Emory, a avut loc o reuniune 
neoficială consacrată problemelor 
convocării unei conferințe interna
ționale de pace in Orientul Mijlociu, 
la care au participat reprezentanți 
neoficiali ai părților implicate in 
conflict, precum și din partea celor 
cinci țări membre permanente ale 
Consiliului de Securitate al O.N.U.

Majoritatea participanților au ex
primat opinia că o conferință in
ternațională de pace iu problema 
Orientului Mijlociu ar putea consțir 
tui cadrul favorabil soluționării juste 
și durabile a problemei palestiniene, 
între alți vorbitori, potrivit Bu
letinului de știri al Casei Albe, 
Hassan Abdel Rahman, reprezentant 
al Biroului palestinian de informa
ții de la Washington, a respins orice 
încercare de excludere a Organiza
ției pentru Eliberarea Palestinei de 
îa negocierile de pace.

Participanții l-au însărcinat pe 
fostul președinte al S.U.A., Jimmy 
Carter, să elaboreze un raport pri
vind rezultatele dezbaterilor, care 
urmează să fie prezentat părților 
implicate în conflictul aiabo-is- 
raelianz precum și Uniunii Sovietice 
și.Statelor Unite.

AMMAN 23 (Agerpres) — Ior
dania va declanșa o inițiativă diplo
matică pe plan internațional avind 
drept scop expunerea rezultatelor 
reuniunii, extraordinare arabe la ni
vel inalt de la Amman, prezentarea 
poziției țărilor arabe privind situa
ția din Orientul Mijlociu «i poziția 
unitară a acestora în ceea ce pri
vește întilnirea din capitala iorda
niană. Misiunea diplomatică va face 
vizite in țările membre permanențe 
ale Consiliului de Securitate al 
O.N.U., in Zimbabwe, țară care in 
prezent deține președinția mișcării 
de nealiniere, și in alte state ale lu
mii, informează agenția M.E.N.

DAMASC 23 (Agerpres). — La 
Damasc au avut loc convorbiri între 
președintele Siriei. Hafez Al-Assad, 
și conducătorul mișcării politico-mi- 
litare „Arnal" din Liban, Nabih Berri, 
care a făcut o vizită in capitala si
riană. Surse ale Biroului prezidențial, 
citate de agenția China Nouă, au 
declarat că discuțiile s-au concen
trat asupra problemelor privind re
lansarea procesului de reconciliere 
națională in Liban.

AMMAN 23 (Agerpres). — Regele 
Hussein al Iordaniei l-a primit pe 
primul-ministru al» Libanului, Selim 
Al-Hoss, care a făcut- o vizită in ca
pitala iordaniană. In cadrul convor
birilor, suveranul hașemit a reafir
mat sprijinul țării sale pentru men
ținerea unității și suveranității Li
banului și realizarea • dialogului de 
reconciliere națională. informează 
agenția M.E.N. Totodată, el a lansat 
un apel pentru aplicarea imediată a 
rezoluțiilor O.N.U. care prevăd. re
tragerea completă și necondiționată 
a Israelului din Liban.

BEIRUT 23 (Agerpres). — La Bei
rut a avut loc o ceremonie consa
crată marcării celei de-a 44-a ani
versări a dobindirii de către Liban a 
independenței naționale. Luind cu- 
vintul cu acest prilej, președintele 
țării, Amin Gemayel. a adresat po
porului un apel la acțiuni menite să 
faciliteze soluționarea crizei econo
mice interne, realizarea reconcilierii 
naționale și incetarea ocupației is- 
raeliene. Șeful statului libanez a re
levat necesitatea eliminării divergent 
telor dintre diferitele grupări polir. 
ți ce libaneze, ca o condiție esențială 
pentru menținerea unității și integri
tății teritoriale a țării, informează 
agenția China Nouă.

ABU DHABI 23 (Agerpres). — La 
Abu Dhabi s-a desfășurat o reuniu
ne a miniștrilor apărării , din țările 
Consiliului de Cooperare ăl Golfului 
— Arabia Saudită, Bahrein. Emira
tele Arabe Unite. Kuweit. Oman și 
Qatar — consacrată examinării ul
timelor evoluții din regiune și ac
țiunilor în direcția menținerii secu
rității și stabilității in zonă.

Participanții au dat publicității o 
declarație in care se exprimă hotă- 
rirea membrilor organizației de a în
tări cooperarea în domeniul apărării 
prin acțiuni colective, informează a- 
genția Emiratelor Arabe Unite — 
WAM.

TEL AVIV 23 (Agerpres). — Gu
vernul israelian a alocat suma de 13 
milioane shekeli pentru construirea 
a trei noi așezări israeliene în teri
toriile arabe ocupate de pe Malul 
vestic al Iordanului, a anunțat ziarul 
iordanian .,A1-Dustour“. Ca urmare, 
adaugă ziarul, sute de familii de 
palestinieni vor rămîne fără adăpost 
și fără terenuri arabile — singura 
lor sursă de supraviețuire.

MANAGUA 23 (Agerpres).— In
tr-o declarație făcută la Managua, 
secretarul de stat pentru afaceri. ex
terne al Canadei. Charles Joseph 
Clark,.a precizat că țara sa este dis
pusă să joace rolul de mediator in 
America Centrală. în acțiunea de 
aplicare și de verificare a aplicării 
prevederilor Acordului de pace în 
regiune — transmite agenția A.P.A.

ANGOLA
Ripostă dată trupelor 

intervenționiste
LUANDA 23 (Agerpres) — Forțele 

armate populare de eliberare ale 
Angolei au scos din luptă 230 de mi
litari sud-africani. în cursul atacuri
lor lansate împotriva pozițiilor deți
nute în provinciile din sudul țării 
de către efectivele de mercenari și 
forțele armate sud-africane inter
venționiste — a declarat Antonio 
dos Santos : Fransa, șeful Statului 
Major al armatei angoleze, intr-un 
interviu acordat agenției mozambi- 
cane de presă. In timpul ofensivei 
au fost capturate depozite de arma
ment și alimente, tn zona flu
viului Lomba armata guvernamen
tală angoleză a lansat atacuri susți
nute asupra batalionului mercenar 
„Buffalo", cunoscut pentru atrocită
țile comise împotriva populației 
pașnice namibiene.

Tn prezent — a declarat șeful 
Statului Major — armata populară 
angoleză desfășoară operațiuni de. 
luptă in provinciile Cunene și Cuan- 
go-Cuango.

DIN ACTUALITATEA ECONOMICĂ

Continuă „furtuna11 pe piețele monetare occidentale
în pofida unor rare și scurte „tre

săriri" (cind „biletul verde" a recu
perat citeva procente in raport cu 
unele dintre monedele occidentale), 
dolarul nord-american continuă să 
se afle în cădere, accentuind nervo
zitatea de pe piețele monetare .inter
naționale și multiplicind acuzațiile 
care vin acum din toate părțile îm
potriva politicii financiare a S.U.A. 
Chiar și recenta reuniune a guver
natorilor băncilor centrale, care de 
data aceasta a coincis cu obișnuita 
întilnire lunară a „grupului celor 
zece" (din care fac parte responsa
bilii monetari ai țărilor industriali
zate occidentale plus, mai nou, și re
prezentantul Elveției) nu a adus ni
mic nou, declarația finală — dacă se 
poate spune așa — rezumindu-se la 
vagi angajamente privind coopera
rea între participanți. Și astfeL 
„jocul periculos al dolarului", cum a 
denumit presa internațională decizia 
S.U.A. de a lăsa dolarul „să cadă li
ber", continuă, alimentind furtunile 
de pe piețele monetare, mărind de
zordinea de la bursele de valori și 
punind și mai mult in evidență ca
racterul structural al crizei sistemu
lui monetar și financiar internațio
nal actual.

tn centrul acestei furtuni se află 
S.U.A., R.F. Germania și Japonia, 
dar „rafalele" ei ating și economiile 
altor țări occidentale, intensificind 
criticile la adresa strategiei Adminis
trației S.U.A. pentru reducerea defi
citului său comercial (in primele 
zece luni ale anului în curs defici
tul comercial al S.U.A. a totalizat 
128,2 miliarde dolari). „S.U.A. —
scria recent, in acest sens, publicația 
vest-germană „Frankfurter Rund- 
schau" — a acționat față de restul lu
mii după deviza formulată de fostul 
ministru de finanțe John Connally : 
„Dolarul este moneda noastră și pro
blema voastră".

Analizînd actualele desfășurări de 
pe piețele monetare, ca și efectele 
lor chiar asupra economiei nord-a-

mericane, numeroși experți sint de 
părere că ecuația dolarului este foar
te complicată chiar pentru S.U.A. : 
cursul scăzut al dolarului, deși fa
vorizează exporturile americane prin 
reevaluarea celorlalte devize, duce, 
implicit, la scumpirea importurilor 
și. drept urmare, la inflație. 
Totodată, reducerile ratelor do- 
binzilor, înregistrate în ultimele 
săptămini, diminuează interesul pen
tru investiții străine in S.U.A., feno
men cu efecte negative asupra activi
tății productive. Situația economiei 
americane in 1986 este edificatoare 
din acest punct de vedere. Depre
cierea dolarului față de yenul ni
pon a atins circa 50 la sută, por
nind de la cursul cel mai ridicat 
înregistrat in 1985. Cu toate acestea 
efectele au fost slabe, ba chiar deze
chilibrele comerciale au crescut : 
astfel, în 1986. importurile S.U.A. au 
crescut cu 47,3 miliarde de dolari, 
ajungind la un total de 335.6 miliar
de, aceasta in timp ce creșterea ex
porturilor S.U.A. s-a ridicat doar la 
7,3 miliarde dolari, ^tingind cifra 
globală de 221,7 miliarde dolari.

La Basel, la reuniunea guvernato
rilor băncilor centrale, reprezentan
tul S.U.A. s-a făcut ecoul unei mai 
vechi propuneri nord-americane, 
potrivit căreia R.F. Germania ar 
trebui să se convertească în „moto
rul" sau „locomotiva" eoonomiei 
occidentale, care să impulsioneze e- 
conomia mondială, prin reducerea 
diferitelor tipuri de rate ale dobin- 
zilor și reactivarea consumului in
tern. Vest-germanii nu sînt insă dis
puși să procedeze astfel, temîndu-se 
de o recrudescență a inflației, ca și 
de alte consecințe de ordin economic 
și social, îndeosebi pe piața muncii 
— și așa grevată de numărul mare 
de șomeri. Luind in considerare a- 
ceste poziții divergente, in opinia 
multor observatori jocul cu „dola- 
rul-ieftin" s-a deplasat de pe axa 
Washington-Tokio pe axa Washing
ton-Bonn.

Lipsa unor rezultate notabile de 
pe urma tuturor reuniunilor, mai 
mari sau mai mici, mai importante 
(ca nivel de participare) sau mai, pu
țin importante, desfășurate în ulti
ma vreme, a făcut să se vorbească 
tot mai insistent despre o nouă con
vocare a reprezentanților „grupului 
celor șapte" state industrializate pen
tru a se analiza actuala situație mo
netară și financiară internațională. 
Această reuniune, apreciază, de pildă, 
Banca Japoniei, ar putea avea loc 
după finalizarea dezbaterilor dintre 
Casa Albă și Congres în legătură cu 
problema deficitului bugetar al 
S.U.A., deficit bugetar considerat și 
el una dintre principalele cauze atît 
a căderii continue a cursului dolaru
lui. cit și crizei recent apărute la 
marile burse de valori. (înțelegerea 
intervenită între președintele Reagan 
și reprezentanții Congresului de a 
reduce deficitul bugetar cu 75 de mi
liarde de dolari in viitorii doi ani va 
trebui să fie ratificată de Camera 
Reprezentanților și de Senat.)

Experiența trecutului demonstrează 
însă că asemenea intilniri restrinse, 
„închise", nu duc la rezultate con
crete, chiar dacă în asemenea ocazii 
se făgăduiește mult ; distanța din
tre declarațiile de intenții și măsu
rile concrete apare de fiecare dată tot 
mai mare, pe măsura adincirii crizei. 
Astfel, cu ocazia întîlnirii interocci- 
dentale de la Williamsburg (S.U.A.) 
s-a anunțat consensul participanților 
asupra faptului că sînt necesare in
tervenții oficiale pe piețele valutare, 
dar abia după doi ani s-a ajuns la 
așa-numitul „Acord de la Piaza", 
care se voia să fie o măsură con
cretă in acest sens. De asemenea, la 
„Întilnirea celor șapte" de la Tokio, 
din mai 1986, s-a convenit din nou că 
trebuie întreprinse măsuri coordo
nate pe plan monetar pentru a stă
vili dezordinea existentă; Apoi, după 
noiembrie 1986. cind S.U.A. și Ja- 
ponia au încheiat un acord bilateral 
privind colaborarea celor două țări

pe linia politicii economice, insist 
tîndu-se asupra cooperării în inter-r 
vențiile oficiale pe piețele valutare, 
acord care și-a dovedit și el inefica
citatea. ca și declarațiile „celor 7“, 
s-a încheiat o nouă înțelegere mul
tilaterală, in februarie 1987, cunos
cută sub denumirea de „Acordul de 
la Luvru". încheiat cu participarea a 
șase state din „grupul celor șapte", 
prin acest acord țările semnatare „au 
convenit să coopereze pentru a pro
mova stabilitatea cursurilor de 
schimb în jurul cotelor actuale", 
fără a se face nici o referire la in
tervențiile oficiale, care trebuie-,con
siderate implicite pentru, atingerea 
obiectivelor propuse. Ceea ce înseam
nă, in fond, un pas inapoi chiar și 
față de intențiile declarate anterior.

Oricum, realitatea, respectiv dezor
dinea ce domnește pe piețele mone
tare, arată că mult trimbițata coope
rare s-a limitat la operațiuni pur 
tehnice, cu efecte temporare asupra 
situației uneia sau alteia dintre mo
nedele aflate sub presiune și că în
țelegerile sau măsurile convenite 
n-au avut o incidență semnificativă 
asupra piețelor valutare.

Toate aceste stări de lucruri, care, 
în fdnd, puh în- evidență faptul că 
problemele monetare nu sînt și nu 
pot fi doar problemele unui grup 
restrins de state, ci privesc toa
te țările lumii, demonstrează, așa 
cum sublinia președintele 
Nicol ae Ceaușescu în mesajul adre
sat U.N.C.T.A.D. VII, că se impune 
înlocuirea actualului sistem monetar- 
financiar inechitabil (care favorizea
ză statele ce dețin o poziție privi
legiată) cu un sistem nou, bazat pe 
principii de egalitate și echitate, cu 
participarea tuturor statelor, care să 
asigure o cooperare reală și amplă 
în scopul creării unei economii mon
diale sănătoase și stabile, inclusiv în 
domeniul monetar-financiar.

Valentin PAUNESCU

La Montevideo s-au încheiat lu
crările celui de-al XXXIX-lea Con
gres al Partidului Socialist din Uru
guay.

Delegații au aprobat tezele poli
tice. programul și stătutul partidu
lui în noua sa formă de redactare 
și au ales Comitetul Central ăl par
tidului. In documentele adoptate se

*
face o analiză a situației politice In
terne din Uruguay, subliniindu-se In 
mod deosebit rolul și locul pe care 
le ocupă în noile condiții Frontul 
Unit al forțelor populare, din care 
fac parte Partidul Socialist. Partidul 
Comunist, alte forțe politice de stin
gă din Uruguay.

BRUXELLES

întrevederi chino-belgiene
BRUXELLES 23 (Agerpres). — 

Președintele R.P. Chineze, Li Xian- 
nian. și-a încheiat vizita în Belgia, 
unde a avut întrevederi cu regele 
Baudouin. precum și cu primul-mi
nistru. Wilfried Martens, consacrate 
relațiilor bilaterale și unor proble

me ale vieții internaționale. Agenția 
China. Nouă menționează că Belgia 
a constituit ultima etapă a turneului 
vest-european al președintelui, ’’.P. 
Chineze, turneu ce a mai inclus • ' 
zite în Franța, Italia și Luxembu

Evoluții privind reglementarea problemei kampuchiene
BANGKOK 23 (Agerpres). —. Prin

țul Norodom. Sianuk, președintele 
Kampuchiei Democrate, a acceptat să 
se intilnească cu președintele Consi
liului de Miniștri al R.P. Kampuchia, 
Hun Sen. Intr-o telegramă adresată 
lui Hun Sen și dată publicității la 
Bangkok, prințul Norodom Sianuk îl

invită pe acesta la Fere-en-tarde- 
nois. Franța, la o dată care îi este 
convenabilă — anunță agențiile Ta- 
niug, T.A.S.S. și China Nouă. In cen
trul atenției interlocutorilor la vi
itoarele convorbiri, neoficiale se« vor 
afla căile reglementării problemei 
kampuchiene.

Critici la adresa măsurilor prOtccționistc
^BRASILIA 23 (Agerpres). — Minis

trul brazilian de externe a dat publi
cității un comunicat oficial în care își 
exprimă „îngrijorarea profundă" față 
de posibilele măsuri protecționiste ale 
Statelor Unite, ce vor afecta exportu
rile Braziliei pe piața nord-america- 
nă. O decizie.a guvernului S.U.A. in 
această problemă ar contraveni 
dreptului internațional și normelor 
Acordului General pentru Tarife și 
Comerț (G.A.T.T.).

Cifrele estimative difuzate de gu
vernul de la Brasilia arată că aceste 
măsuri ar urma să genereze pierderi 
de aproximativ 700 milioane dolari.

CIUDAD DE MEXICO 33 (Ager- 
pras). —. Președinții a opt state 
tino-americane vor . participa in 
zilele de 27 și 28 noiembrie, la 
Acapulco. în Mexic, la. o reuniune 
consacrată examinării situației eco
nomice și politice de pe continent, 
problemei datoriilor externe, conse
cințelor măsurilor protecționiste care 
afectează schimburile Comerciale.

La reuniune, care va fi deschisă 
de . președintele mexitan, Mlguef 
la Madrid., vor lua parte șefii de s 
Si miniștrii de externe din Brazilia, 
Argentina,. Peru. Venezuela, Colum
bia, Uruguay, Mexic și Pahama.

GENȚIILE DE PRESA
e scurt

I

LA GENEVA au fost reluate ne
gocierile multilaterale cu privire la 
armamentele chimice în cadrul 
Conferinței pentru Dezarmare, re
latează agenția T.A.S.S. In cadrul 
negocierilor va continua activita
tea de elaborare a convenției refe
ritoare la interzicerea generală si 
completă a armelor chimice. Vor fi 
dezbătute, de asemenea, probleme 
referitoare Ia control, la sfera de 
cuprindere a convenției, la modali
tățile de lichidare a armelor chi
mice.

VIZITA. Primul-ministru al Ma
rii Britanii. Margaret Thatcher, 
și-a încheiat vizita oficială efec
tuată. duminică, la Paris, unde 
a conferit cu premierul fran
cez, Jacques Chirac. După cum in
formează agenția KUNA, au fost a- 
bordate probleme privind situația 
din zona Golfului, rezultatele re
centei reuniuni arabe la nivel înalt 
de la Amman, dezarmarea și apro
piata întilnire dintre conducătorii 
S.U.A. și U.R.S.S. Tn cadrul unei 
conferințe de presă comune, cei 
doi premieri au relevat că împăr
tășesc opinii similare asupra prin
cipalelor probleme Internaționale.

PREGĂTIRI. In 64 departamente 
ale Franței s-au desfășurat confe
rințe ale organizațiilor P.C. Fran
cez consacrate pregătirii celui de-al 
XXVI-lea Congres al partidului, 
ale cărui lucrări se vor desfășura 
la începutul lunii viitoare. Delega
ții la conferințe au dezbătut pro
iectul de rezoluții ai congresului 
adoptat de plenara C.C. al P.C.F. 
și au analizat propunerile conduce
rii partidului privind soluționarea 
actualei crize social-politice .din 
țară. A fost sprijinită, de aseme
nea. candidatura lui Andre Lajoi- 
nie din partea P.C.F. pentru ale
gerile prezidențiale din vara vii
toare.

DECLARAȚIE. Directorul general 
al UNESCO. Frederico Mayor 
Zaragoza, a declarat că această or
ganizație din sistemul O.N.U. va 
susține în continuare țările africa
ne. mai ales pe cele din prima 
linie, in lupta lor împotriva acțiu
nilor de destabilizare politică și 
economică ale regimului rasist de 
la Pretoria. UNESCO va acorda 
asistență și popoarelor africane din 
teritoriile ocupate ilegal de Repu
blica Sud-Africană. a spus el.

I ÎN CAPITALA AUSTRIEI s-a 
I desfășurat Reuniunea Delegației

Biroului Federației Internaționaie a 
IRezistenților (F.I.R.). care a stabi

lit programul activităților viitoare, 
în special în legătură cu probleme- 

Ile păcii și dezarmării. Din țara 
noastră a participat o delegație 
condusă de general-locotenent (r) 
Neagu Andrei.

PLATFORMA ELECTORALA.
Depășirea actualei situații de cri- 

| ză care afectează societatea belgia
nă este principala prevedere a 

1 platformei politice a P.C. din Bel
gia in vederea alegerilor parla
mentare anticipate de la 13 decem- 

| brie, dată publicității de ziarul 
„Drapeau Rouge". P.C.B.. relevă 

I documentul, se pronunță pentru o 
| mai strinsă colaborare cu partide

le și organizațiile progresiste, pen- 
Itru retragerea rachetelor america

ne de pe teritoriul țării si închide
rea bazei militare americane de la 
Florennes. Comuniștii belgieni cer 

I reducerea cheltuielilor militare și o
intensificare a activității tării lor 
pe plan internațional în sprijinul 
dezarmării, securității și cooperării 

' cu toate statele, relevă documen- 
, tul.

DIVERGENȚE. Participanții la 
reuniunea Comitetului Director al 
P.S. Francez, desfășurată la Paris, 
nu au reușit să cadă de acord asu
pra unui proiect unic de platformă 
electorală a partidului pentru vii
toarele alegeri prezidențiale. în 
concluzie. Comitetul Director a 
convenit să supună spre dezbatere 
organizațiilor de partid trei pro
iecte diferite.' Potrivit agențiilor de 
presă, principalele disensiuni din 
cadrul partidului se referă la ca
racterul viitoarei uniuni electorale 
și la elaborarea unor documente'pri- 
vind politica economică și socială 
a partidului. După discuțiile din 
organizațiile de bază, proiectul de 
document va fi supus spre /apro
bare conferinței naționale a parti
dului. ce va avea loc in ianuarie 
1988.

PROTEST. Agenția A.C.T.C. 
transmite că autoritățile sud-co- 
reene au săvlrșit o nouă provoca
re militară in zona demilitarizată : 
un grup de 40 de militari aparți- 
nind trupelor Coreei de Sud a 
deschis focul împotriva unui post 
al R.P.D. Coreene. S-au înregistrat 
pagube materiale. Exprimîndu-se 
un protest energic în legătură cu

acest act provocator. în relatarea 
agenției A.C.T.C. șe arată că el I 
este menit să abată atenția popu- I 
lație.i din Coreea de Sud deja 
lupta antidictatorială și împotriva I 
prezenței trupelor străine.

POPULAȚIA capitalei R.P. Chi- . 
neze. Beijing, era la 22 noiembrie 
1987 de 9,83 milioane persoane.

JONCȚIUNE ÎN COSMOS, După I
cum transmite agenția T.A.S.S.. la I
23 noiembrie a fost realizată jonc
țiunea pe orbita circumterestră in- | 
tre nava automată de transport 
„Progress-33" și complexul științi- ’ 
fie orbital pilotat „Mir". Operațiu
nii? de căutare reciprocă, de apro
piere cuplare a vehiculelor cos- I 
mice au fost efectuate cU ajutorul 
aparatelor automate de bord, fiind | 
supravegheate de centrul de urmă
rire a zborului de la sol și de cei 1
doi membri ai echipajului de pe 
stația orbitală „Mir" — Iuri Ro
manenko și Alexandr Alexandrov. I
Nava ..Frogress-33" a făcut jonc
țiune cu complexul științific orbi- |
tal prin modului specializat 
„Quant". Pe orbită au fost trans- 
portați carburanți pentru instala
țiile motoare ale stației „Mir", 
produse și materiale consumabile, 
precum șl... mult așteptata poștă 
pentru cei doi cosmonauti aflati pe 
orbită.

CONGRES DE MEDICINA. În I 
cazul unui conflict nuclear nu e- 
xistă nici posibilitatea, nici capaci- I 
tatea de protecție sanitară. Aceas
ta este una dintre concluziile Ja I 
care s-a ajuns la Congresul men- I 
dial. de. medicină de urgență și în 
situații de catastrofă, care a avut I 
loc în . orașul spaniol Sevilla. Peste 
600 de experți veniți din diverse 1 
țări ale lumii au analizat, la aceas- ■ 
tă reuniune, situațiile teoretice de 
urgență sau catastrofă și cele mai I 
adecvate căi de acordare a ajuto
rului medical.

FURTUNI. Tn zonele centrale si 
sudice ale Italiei s-au înregistrat, I
în ultimele zile, ploi și ninsori a- 
bundente. însoțite de puternice 
furtuni care au provocat victime 
și pagube materiale, informează a- |
genția EFE. Potrivit unui prim 
bilanț dat publicității la Roma, cel .
puțin șase persoane și-au pierdut 
viata.

DEFECȚIUNE. Una dintre bate- ■ 
riile solare ale satelitului artificial 
vest-german „TV—SAT-1", ampla- I 
sat pe orbită cu ajutorul rachetei 
purtătoare franceze .,Ariane-2“. nu I 
a intrat in funcțiune din pricina 
unor deficiente mecanice, s-a a- 
nuntat la Paris. Satelitul trebuia i 
să asigure transmiterea unor pro
grame de televiziune tn 'majorita- I 
tea țărilor vest-europene.
____________________ |
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