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VIBRANT OMAGIU
DIN INIMA ÎNTREGULUI POPOR

URAREA TĂRII
Punind lumini, ața cum se cuvine 
Dinspre izvorul nostru strămoșesc 
Făcînd din știință doar finiîrti de bine 
Și-un ideal cinstit și românesc, -

Pâmintu-ntreg netulburat sâ fie 
Și mai fertil in anii care vin.

Scrieți in cartea țării cu lumină 
Cu avuția gîndului firesc 
Pentru un ev ce viețile lumină 
Știind din muguri viețile cum cresc.

Cu viața pururea alături fiind
De un bărbat de țară ziditor
Munciți pentru popor, pentru partid 
Lucrați tezaur pentru viitor.

Și adunați din cint de ciocîrlie 
Un vis de pace-n graiul de senin

Cuvine-se-n șirag de nestemate
Urarea patriei purtată-n cint:
MULTI ANI DE IZBINDIRI Șl SANATATE
CU VIATA DEMNA,-N COMUNIST AVlNT I

Pavel PEREȘ
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Angajarea comunistă în muncă 
- la cota exigențelor 

dezvoltării economico-sociale
Așa cum am menționat nu o dată, rolul conducător 

al partidului nu reprezintă o lozincă sau o cerință 
abstractă, el se materializează în munca de zi cu zi a 
fiecărei organizații, a fiecărui organism de partid, a 
fiecărui comunist. Comuniștii nu au și nu pot avea 
țeluri mai mărețe decît de a face totul pentru înfăp
tuirea neabătută a Programului partidului, a politicii 
interne și externe, de a servi în orice împrejurări inte
resele poporului, ale patriei, ale socialismului și comu
nismului.

NICOLAE CEAUȘESCU
Anul pe care l-am încheiat cu citeva zile în urmâ a fost un an de 

muncă avintată, creatoare, în care poporul român a obținut remarcabile 
realizări in toate domeniile activității economico-sociale. Dialectica dez
voltării noastre impune continuarea cu consecvență a acestor strădanii la 
porametrl superiori - imperativ subliniat cu o deosebită claritate in 
Mesajul de Anul nou odresat întregului nostru popor de secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Din această perspectivă, orga
nelor și organizațiilor de partid le revin sarcini de o deosebită răspundere 
în mobilizarea comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii la îndeplinirea în 
cele mai bune condiții o prevederilor actualului cincinal pentru a se crea 
astfel o solidă platformă de propulsare a energiilor în vederea înfăptuirii 
mărețelor obiective stabilite de cel de-al Xlll-lea Congres al partidului.

Cerințele angajării fiecărui comu
nist, cu întreaga sa capacitate, în 
grandioasa operă de edificare a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate si înaintare a României spre 
comunism reprezintă una dintre 
ideile de mare valoare teoretică și 
practică cuprinse in Raportul pre
zentat celui de-al XIII-lea Congres 
al partidului de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care, in cuvinte 
de mare forță mobilizatoare, carac
teriza astfel această îndatorire : 
„Comuniștii nu au și nu pot avea 
țeluri mai mărețe decil a face totul 
pentru înfăptuirea neabătută a Pro
gramului partidului, a politicii in
terne și externe, a servi in orice 
împrejurări interesele poporului, ale 
patriei, ale socialismului și comu
nismului".

Un strălucit exemplu pentru toți 
comuniștii, pentru întregul nostru

LA ÎNTREPRINDEREA

MINIERĂ VULCAN

3 000 tone cărbune 
peste prevederi

Minerii din Vulcan, ferm 
deciși ca In acest ăn să obțină 
rezultate deosebite în creșterea 
producției de cărbune energetic 
și cocsificabil, acordă o deose
bită atenție bunei organizări a 
muncii in toate schimburile, fo
losirii integrale a timpului de 
muncă și a tehnicii din dotare, 
creșterii productivității muncii 
in abataje. Drept urmare, in 
zilele' care au trecut de la în
ceputul anului s-au obținut 
peste prevederile de plan'3 009 
tone cărbune, minerii de la Vul
can situîndu-se in fruntea în
trecerii din bazinul carbonifer 
al Văii Jiului. (Sabin Cerbu, 
corespondentul „Scinteii").

Activitate intensă 
pe șantierele 

hidroenergetice
Antrepriza de construcții hi

droenergetice Argeș se numără 
printre colectivele de muncă 
fruntașe din județ, care au ra
portat îndeplinirea înainte de 
termen a sarcinilor anuale de 
producție. Acest succes a dat 
posibilitatea colectivului să rea
lizeze pină acum o producție 
suplimentară de 70 milioane lei. 
întreaga activitate pe care o 
desfășoară constructorii în aces
te zile este subordonată punerii 
in funcțiune a hidrocentralei de 
la Clâbucet, de pe riul Dîmbo
vița, cu o putere instalată de 
«4 MW. în frunte cu comuniștii, 
toți oamenii muncii de pe acest 
important șantier hidroenerge
tic înregistrează zi de zi ade
vărate recorduri in producție. 
(Gheorghe Cirstea, corespon
dentul „Scinteii").

popor îl reprezintă însuși secretarul 
general al partidului, care — prin 
calitățile strălucite ale puternicei 
sale personalități, prin Înaltele răs
punderi față de prezentul și viitorul 
tării, dinamismul și cutezanța în 
abordarea și soluționarea celor mai 
complexe probleme ridicate de evo
luția societății românești — și-a fă
cut din slujirea devotată a partidu
lui. patriei și poporului țelul suprem 
al întregii sale vieți și activități re
voluționare. Sînt toate acestea te
meiurile deplinei satisfacții și min- 
driei patriotice cu care întreaga 
noastră națiune a omagiat reale
gerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la cel de-al XIII-lea Congres în 
funcția supremă de secretar general 
al partidului, garanția sigură a mer
sului neabătut al României spre 
viitorul său1 comunist.

Istoricele hotăriri adoptate de cel 
de-al XIII-lea Congres al partidu
lui, magistralul Raport prezentat 
marelui forum al comuniștilor de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu funda
mentează cu clarviziune. în mod 
științific, direcțiile principale spre 
care trebuie concentrate prioritar, in 
cincinalul 1986—1990 și în deceniul 
următor, eforturile partidului, ale 
întregului popor — creșterea puter
nică a forțelor de producție, perfec
ționarea relațiilor de producție șl 
sociale, continuarea cu fermitate a 
procesului de transformare revolu
ționară a societății. Un accent deo
sebit este pus pe dezvoltarea inten
sivă a tuturor ramurilor economiei 
naționale și asigurarea unui echili
bru mai bun intre diferite sectoare 
prin modernizarea mijloacelor de 
muncă și a structurii producției, 
prin ridicarea nivelului tehnic și ca
litativ al acestora, introducerea con- 
•tinuă și generalizarea rapidă a teh
nologiilor avansate. Așa cum reiese 
limpede din documentele Congresu
lui. partidul a optat pentru acea 
strategie a dezvoltării care să valo
rifice permanent noile cuceriri ale 
științei și tehnicii, singurele în mă
sură să asigure afirmarea deplină a 
valorilor civilizației socialiste.

în lumina marilor obiective stabi
lite de Congresul partidului, a ne
cesității pregătirii unui puternic 
fundament pentru trecerea la înfăp
tuirea viitorului cincinal, la dezba
terile din inaltele forumuri ale de
mocrației noastre socialiste și prin 
cuvîntările secretarului general al 
partidului rostite la sfîrșitul anu
lui trecut au fost trasate direcții 
concrete de acțiune și orientări pri
vind ridicarea întregii activități 
economico-sociale la parametri ca
litativi superiori. Dezvoltarea bazei

proprii de materii prime și ener
getice. îmbunătățirea nivelului teh
nic și calitativ al producției, spo
rirea gradului de valorificare a 
materiilor prime și materialelor, 
creșterea competitivității produselor 
românești pe piața externă repre
zintă imperativul activității econo
mice pe perioada imediat următoa
re. De asemenea, o deosebită aten
ție se cere a fi acordată reduceți! 
consumurilor materiale și energe
tice. recuperării și refolosirii mate
rialelor, sporirii mai accentuate a 
productivității muncii, diminuării 
cheltuielilor materiale, pregătirii te
meinice și realizării investițiilor 
prevăzute pentru anul 1935. Urmind 
neabătut strategia înfăptuirii noii 
revoluții agrare, secretarul general 
al partidului a configurat liniile de 
forță care privesc accentuarea fac
torilor intensivi de creștere a pro
ducției vegetale și animale, stabilind 
ca obiectiv major al actualului an 
agricol realizarea unei recolte de 
circa 1 200 kg cereale pe locuitor. în 
directă legătură cu aceste cerințe 
s-a reliefat necesitatea accelerării 
progresului tehnico-științific. aplică
rii neîntîrziate in producție a re
zultatelor cercetării, a noilor tehno
logii pentru a obține în anul 1935 cea 
mai mare producție industrială și 
agricolă din actualul cincinal.

Toate acestea se constituie în sar
cini de o deosebită Însemnătate pen
tru îndeplinirea cărora organele și 
organizațiile de partid trebuie să-și 
folosească întreaga lor capacitate 
politică și organizatorică. întreaga 
lor forță de mobilizare a maselor de 
oameni ai muncii. Ele dispun de o 
asemenea capacitate, formată și pro
bată de-a lungul anilor, partidul. în 
întregul său. dovedindu-se un orga
nism politic viu. care s-a transfor
mat In funcție de schimbările revo
luționare ce s-au petrecut In viața 
economică și socială a țării. în pre
zent avem un partid puternic, care 
cuprinde 3 400 000 de membri, ceea 
ce reprezintă o treime din populația 
activă a tării, practic neexistînd u- 
nitate. colectiv In care să nu acțio
neze cu energie organizațiile de 
partid. în acest context, avînd in 
vedere locul pe care partidul il ocu
pă In sistemul politic al țării noas
tre și stabilind un raport de condi
ționare reciprocă între necesitatea 
obiectivă a afirmării cu mai multă 
vigoare a rolului conducător al 
partidului și cerințele actuale ale 
dezvoltării societății noastre, tovară
șul Nicolae Ceaușescu reamintea la 
Congresul partidului : „Așa cum am 
menționat nu o dată, rolul conducă
tor al partidului nu reprezintă o lo
zincii sau o cerință abstractă, e! se 
materializează în munca de zi cu zi 
a fiecărei organizații, a fiecărui or
ganism. a fiecărui comunist".

Prin bogatul conținut de idei, de 
orientări și indicații dare, cuvîntă
rile tovarășului Nicolae Ceausescu 
la înaltele forumuri ale democrației 
noastre socialiste reprezintă pn mo
del de înaltă eficiență in ceea ce 
privește conceperea activității orga
nelor și organizațiilor de partid în 
fixarea priorităților. în stabilirea
(Continuare in pag. a Il-a)

® Pe șantierele de investiții: Punerea în 
funcțiune la termen a tuturor obiectivelor 
planificate

• Recoltele record se pregătesc de pe acum 
prin hărnicie și spirit gospodăresc
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Anul jubiliar 1985 — al douăzeci
lea din cea mai rodnică eră de 
istorie nouă a României, epocă ce 
poartă cu deplină îndreptățire și 
mindrie numele iubit al făuritorului 
ei, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România — se des
chide. in cugetarea românească, sub 
cele mai înalte auspicii : in Editura 
politică a apărut volumul „Știința 
și progresul societății", datorat to
varășei academician doctor inginer 
ELENA CEAUȘESCU. Reunind cu- 
vintări rostite in anii 1974—1984 de 
ilustrul savant și om politic, a cărui 
operă științifică si multilaterală ac
tivitate in folosul țării, al omenirii 
se bucură de cea mai largă recu
noaștere și prețuire internațională, 
valoroasa selecție se constituie in
tr-un eveniment editorial de amplă 
rezonanță in lumea științifică, in 
Întreaga dezbatere de idei contem
porană.

Imbinind două concepte-cheie 
pentru înțelegerea dialecticii și isto
riei vremurilor noastre — știința și 
progresul — tema centrală a volu
mului reprezintă un adevărat în
semn distinctiv al gindirii revoluțio
nare aflate, cu începere de la cel 
de-al IX-lea Congres al Partidului 
Comunist Român, la originea ne
egalatului dinamism al societății ro
mânești, al avintului creator ce 
a cuprins toate domeniile vieții

și muncii națiunii sub inrîurirea 
hotăritoare a conducătorului iubit 
al partidului și statului nostru. 
„Progresul și independenta națio
nală. pacea și știința sint inse
parabile", arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, formulind astfel cu pro
fundă clarviziune forța de sinteză 
și mobilizare, crezul revoluționar 
al unui întreg popor, chemat de

Prof. Ion URSU
prlm-vlcepreședinte al Consiliului 

Național pentru Știință șl Tehnologie

partid Ia Împlinirea vocației sale 
constructive.

Eminentul autor al textelor reunite 
In volum comunică In permanență, 
cu maximă intensitate, un mesaj 
exemplar — chemarea la gîndire șl 
acțiune responsabile pentru ca ști
ința să servească propășirii țării, 
cauzei păcii, libertății, independen
ței, progresului și bunăstării tu
turor popoarelor. Această nobilă 
chemare este adresată de cel mai 
prestigios exponent al științei ro
mânești contemporane, a cărui 
autoritate științifică și politică, 
stimată, admirată șl prețuită pe 
toate meridianele lumii, se înte
meiază pe ani Îndelungați de mun

că fără preget pentru desăvirșirea 
de sine, pentru progresul cunoaște
rii, a dreptului de pătrundere in tai
nele naturii, ca și pe bogata expe
riență directă a luptei revoluționa
re pentru făurirea unei societăți noi, 
în care cunoașterea să-și poată dez
vălui plenar virtuțile și să-și atingă 
înaltele ei teluri umaniste. Savant 
patriot, eminent activist pe tărim 
social-politic, luptător activ pentru 
pace, pentrd o lume mai bună și 
mai dreaptă, afirmat in conștiința 
națională șl a lumii pe calea mun
cii neobosite și marilor realizări, to
varășa academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu este, pentru cei ce 
muncim pe tărimul științei șl teh
nologiei, personalitatea de maximă 
valoare de referință spre care ne 
îndreptăm ades cele mai alese gin- 
duri și sentimente de profund res
pect' și gratitudine pentru tot ceea 
ce face, alături de conducătorul iu
bit al națiunii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, spre folosul științei și 
bine.'e tării, pentru generozitatea, 
caracteristică omului de talent. înal
ta răspundere și aleasa simțire, cu 
care ne acordă statornic încrederea 
și sprijinul. Aducind un profund 
omagiu celei ce ne îndrumă nemij
locit în munca noastră de fiecare zi, 
recunoaștem in strălucita și multi
laterala activitate a tovarășei Elena 
Ceaușescu, cuprinzător reflectată și
(Continuare in pag alV-a)

Anul 1985 deschide 
tuturor cetățenilor 
României socialiste 
orizontul unor noi îm
pliniri pe coordonate
le configurate cu cla
ritate de documentele 
Congresului al XIII- 
lea al partidului, eve
niment istoric in via
ța politică a poporu
lui român. Sint împli
niri la baza cărora 
punem munca însufle
țită, știința și cultura, 
ale căror valon îmbo
gățesc viața Spirituală 
a patriei, a fiecărui 
fiu al ei. Ne înscriem 
in efortul întregii țări, 
efort de răspundere, 
de gîndire, de punere 
in valoare a muncit, 
a puterii creatoare a 
tuturor. Multiplele 
realizări de pină acum 
au concretizat visuri, 
au materializat forța 
cu care un popor li
ber, încrezător in re
sursele proprii, in e- 
nergiile sale creatoa
re, dă viață celor mai 
înalte aspirații, in spi
ritul umanismului, al 
voinței de indepen
dență, pace si pro
gres. făuritorii socie
tății socialiste sini oa
meni noi, oameni cu o 
înaltă conștiință a răs
punderii, oameni a că
ror viată se împleteș
te organic cu destinul 
țării, al revoluției so
cialiste. Sintem un

popor pașnic, ce n-am 
cucerit decît timpul 
dlndu-i viata dorului 
și aspirațiilor noastre. 
In inima noastră caldă, 
tn gîndirea noastră 
lucidă, vibrind la afir
marea unei extstențe 
in lumină, bate pulsul 
eternității, cultul ade
vărului și al sinceri
tății, al devotamentu
lui față de înaintarea

Violeta 
ZAMFIRESCU

patriei pe drumul îm
plinirilor socialiste. 
Cinstind munca, dem
nitatea, dragostea față 
de istorie și prezent, 
devotamentul pentru 
patrie, poporul nostru 
cinstește, totodată, pe 
aceia care nu precu
pețesc nimic pentru 
binele și prosperitatea 
patriei, pentru eroii 
care pun mai presus 
de orice gloria țării, 
demnitatea ei in lume. 
tn cultul adevărului 
și sincerității, oamenii 
acestui pămint româ
nesc au pus întot
deauna laurul meritat 
pe frunțile ce s-au 
ales ca unicate umane, 
lntruchipindu-i marile 
puteri lăuntrice, pur- 
tind In suflete sufle
tul țării și răspunzind, 
prin întreaga lor viață,

aspirațiilor națiunii, 
prin muncă exempla
ră, prin pilduitoare și 
neobosită dăruire, tn 
nndul acestor eroi 
exemplari care con
centrează In persona
litatea lor cele mai 
alese însușiri ale nea
mului, poporul român 
o situează in semn de 
înaltă cinstire pe to
varășa academician 
doctor inginer Elena 
Ceaușescu, eminent om 
politic și savant . de 
renume mondial, a 
cdrei contribuție la 
dezvoltarea multilate
rală a patriei și afir
marea ei in lume con
stituie un mare e- 
xemplu de devota
ment pentru țari, 
pentru progresul ei 
necontenit. Prin 
neobosita sa activi
tate, tovarășa Elena 
Ceaușescu constituie 
un model de afirmare 
a energiei creatoare a 
femeii din România 
socialistă de azi, un 
strălucit exemplu de 
dăruire a aleselor sale 
calități umane, poli
tice și intelectuale 
poporului căruia ii a- 
parține, națiunii noas
tre socialiste. Gindind 
cu ardoare complexi
tatea epocii contempo-
(Continuare 
în pag. a IV-a)

Au intrat in tradiție 
cinstirea oamenilor de 
seamă ai poporului 
nostru, omagierea 
luptătorilor pentru eli
berarea socială și na
țională a românilor, 
exprimarea stimei și 
admirației pentru per
sonalitatea acelor mi- 
litanți ai Partidului 
Comunist Român care 
și-au făcut din pro
gresul și prosperitatea 
patriei țelul suprem al 
vieții.

O astfel de persona
litate pe care o oma
giază partidul și po
porul nostru este to
varășa academician 
doctor inginer Elena 
Ceaușescu. luptătoare 
încă din ilegalitate îm
potriva fascismului și 
războiului, pentru li
bertatea și indepen
dența României.

Avînd fericirea de 
a-l cunoaște încă din 
acei ani ai tinereții 
revoluționare pe mare
le bărbat politic al 
țării noastre, pe to
varășul Nicolae
Ceaușescu, tovarășa 
Elena Petrescu și-a 
dovedit, în acele lupte 
nobile, pentru a căror 
izbîndă s-a dedicat cu 
întreaga ființă, alese
le sale calități revolu
ționare, făcînd sd stră
lucească din nou 
exemplul femeii-pa- 
triot, care-și leagă

soarta de marea cau
ză a intregului popor.

în anii de după vic
toria revoluției de eli
berare socială și na
țională, antifascistă și 
antiimperialistă din 
august 1944. tovarășa 
Elena Ceaușescu a 
știut sd dea vieții sale 
de femeie-mamă o 
nouă dimensiune uma
nă : aceea a cercetă-

lon BRAD

torului științific, a sa
vantului.

Numai virtuți înnăs
cute și cultivate atent 
puteau sd se înmă- 
nuncheze intr-o per
sonalitate puternică, 
armonioasă și pluri
dimensională, numai 
o forță extraordinară 
de muncă și creație 
putea să acopere soli
citările deosebite ale 
activității politice și 
sociale. exigentele 
cercetării științifice 
intr-un domeniu atit 
de nou și de adine 
implicat in industria 
modernă, cum este 
chimia.

Reliefind aceste ca-, 
lități, trebuie sd ama- 
giem, cu aceeași stimă 
deosebită, grija pe 
care tovarășa Elena 
Ceaușescu o poartă

oamenilor de știință 
ca promotori și apără
tori ai vieții pașnice și 
creatoare a popoare
lor, inițiativele sale de 
unire intr-un front 
larg a conștiințelor și 
energiei tuturor savan- 
ților din lume pentru 
a salva omenirea de 
la o catastrofă nu
cleară, inițiative care 
se bucură de un larg 
ecou international.

Am ascultat și am 
citit cu toții impor
tanta cuvintare rostită 
de tovarășa Elena 
Ceaușescu la istoricul 
Congres al Xlll-lea 
al partidului nostru, 
în care toate aceste 
idei și preocupări au 
fost expuse pe larg, 
cu temeiurile lor logi
ce, cu implicațiile lor 
deosebite in uriașul 
angrenaj politico-so
cial al României de 
azi și de mîine, cu 
semnificația lor in 
viața și munca noas
tră de toate zilele.

dezvoltării culturii și 
artei românești ca 
factori modelatori ai 
conștiinței umane, ca 
fermenți ai progresu-

De asemenea, sînt
bucuros că pot să re-
lev încă o dată grija
și atenția pe care
tovarăș a Elena
Ceau'șescu le acordă

(Continuarc 
in pag. a IV-a)
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Punerea în funcțiune la termen 
a tuturor obiectivelor planificate

Puternic mobilizați de generoasele îndemnuri adre
sate întregului popor de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
in Mesajul de Anul nou, constructorii și montorii de 
pe șantiere, colectivele de oameni ai muncii din între
prinderile furnizoare de utilaje tehnologice și produ
cătoare de materiale de construcții au abordat activi
tatea pe 1985 sub semnul hotărîrii ferme de a realiza 
integral și în condiții de eficiență economică supe
rioară, încă din aceste prime zile ale anului, preve
derile planului de investiții și de puneri în funcțiune.

Sarcinile din acest ultim an al cincinalului sînt 
caracterizate prin amploare și complexitate. Avem 
în vedere volumul fără precedent al lucrărilor de 
construcții-montaj planificate, însumind 273 miliarde 
lei, și cele 250 de capacități industriale și agro
zootehnice importante prevăzute să intre eșalonat în 
circuitul producției. Nici un moment nu trebuie pier
dut din vedere faptul că de realizarea noilor investiții 
Ia termen și chiar mai devreme depind, într-o măsură 
hotăritoare, Înfăptuirea celorlalte obiective economice 
din acest an și pe întregul cincinal actual, stabilirea 
unei bune legături cu cincinalul viitor. Iată, așadar, 
tot atîtea temeiuri ca, din primele zile ale anului, 
ritmul înalt și calitatea ireproșabilă a lucrărilor exe
cutate să jaloneze în permanență activitatea tuturor

factorilor angajați în procesul de realizare a progra
mului de investiții. Așa cum a subliniat cu stăruință, 
in repetate rînduri, secretarul general al partidului, 
mijloacele financiare, materiale și forța de muncă 
trebuie concentrate cu prioritate la noile obiective 
aflate în curs de execuție, pentru grăbirea punerii lor 
in funcțiune.

Principalele unități de construcții-montaj sînt 
chemate așadar să-și examineze cu realism» posibili
tățile de care dispun, să întocmească programe mobi
lizatoare de lucru, in special în vederea intensificării 
montajului, să adopte măsuri hotărîte pentru folosi
rea cit mai rațională a forței de muncă și a utilajelor 
de construcții, in sfîrșit să promoveze metode de lucru 
eficiente, capabile să determine scurtarea substanțială 
a duratelor de execuție.

Dar eforturile constructorilor și montorilor nu pot 
fi desprinse de activitatea depusă și de ceilalți factori 
angajați in realizarea investițiilor — beneficiari, furni
zori de utilaje tehnologice și producători de ma
teriale de construcții. Numai acționind în comun, 
într-o strînsă și permanentă conlucrare vor putea fi 
lichidate cu rapiditate întîrzierile în realizarea unor 
noi capacități și asigurate toate condițiile pentru 
integrarea lor rapidă in circuitul productiv.

Se poate mai repede, prin îmbunătățirea 

conlucrării dintre constructori și furnizori
UN OBIECTIV PRIORITAR. In 

cadrul Combinatului metalurgic din 
Tulcea se află în construcție cîteva 
instalații capabile să asigure refolo- 
sirea unor însemnate cantități de 
materii prime și energie. Ce „pro
duc1* de fapt aceste instalații ? Pe 
scurt, în urma cercetărilor întreprin
se, s-a stabilit că, intr-un an, cup
toarele din cadrul uzinei de feroaliaje 
„produc" 30 000 tone de praf de bio
xid de siliciu și aproximativ 15 000 
tone praf cu conținut de mangan, 
la care se adaugă 200 000 tone zgură. 
De asemenea, specialiștii au mai 
ajuns la concluzia că, prin recupe
rarea căldurii gazelor arse de la 
secția nr. 2 de feroaliaje, se asigură 
o economie anuală de 75 000 tone 
combustibil, echivalent cu energia 
necesară termoficării tuturor apar
tamentelor din orașul Tulcea. Pen
tru punerea lor în valoare au fost 
începute, cu aproape doi ani in 
urmă, o instalație de recuperare a 
aăldurii gazelor arse, alte două des
tinate prafului cu conținut de siliciu 
și a celui de mangan și, în sfîrșit, 
o a patra instalație pentru refolo- 
sirea zgurii de feroaliaje. Eficiența 
acestor capacități ? O economie 
anuală de circa 100 milioane lei.

STADIUL LUCRĂRILOR. Pină în 
prezent a fost pusă în funcțiune 
doar instalația de recuperare a 
zgurii.

— în cele aproape trei luni de 
ctnd a avut loc acest eveniment, 
ne spunea inginerul Roman Ancuț, 
directorul tehnic al combinatului, 
s-au valorificat aproape 31000 tone 
zgură. Cea mai mare parte este in
trodusă in procesul de producție. 
Pe baza unei tehnologii proprii, zgu
ra rezultată de la producerea fero- 
manganului este folosită la înlocui
rea minereului de mangan în pro
cesul de obținere a silicomanganului. 
Cu alte cuvinte, halda de zgură a 
fost transformată in depozit de ma
terii prime, renunțîndu-se in felul 
acesta la importante cantități de mi
nereuri procurate din import.

Cu toate acestea, nici la acest 
obiectiv lucrările de’ construcții- 
montaj nu sînt finalizate în între
gime. Calea ferată pe care trebuie 
să fie transportată zgura de la cup
toare la depozit nu a fost pusă în 
funcțiune, provocînd serioase difi
cultăți în desfășurarea procesului de 
refolosire. La insistențele beneficia
rului, o echipă de constructori de la 
Antrepriza de construcții industriale 
Tulcea a sosit de cîteva zile pe șan
tier pentru a încheia lucrările la 
calea de rulare a vagoanelor de 
zgură.

Recoltele record se pregătesc de pe acum prin hărnicie și spirit
Anul trecut, șase cooperative agri

cole din județul Olt — Scornicești, 
Vădăstrița, Urzica, Mărgineni, Ianca 
și Gostavățu — au realizat, în medie, 
peste 29 de tone de porumb știuleți 
la hectar, pe 3 322 hectare. Și alte 
unități agricole au obținut producții 
apropiate de cele înregistrate în coo
perativele enumerate mai sus. Toate 
acestea demonstrează că angajamen
tul luat de oamenii muncii din agri
cultura județului Olt de a realiza, in 
sistem intensiv, 20 de tone de po
rumb știuleți la hectar pe 50 000 
hectare poate fi îndeplinit. In cadrul 
anchetei noastre am urmărit mo
dul in care s-a acționat și se acțio
nează, în continuare, pentru crearea 
condițiilor necesare realizării aces
tor producții. Primul nostru interlo
cutor este inginerul Damian Mun- 
teanu, directorul direcției agricole 
județene, care ne spune :

„Amplasarea porumbului pe cele 
mai potrivite terenuri a constituit 
prima măsură cu caracter genera] 
menită să asigure obținerea produc
țiilor prevăzute pe suprafețele ce se 
vor cultiva în sistem intensiv. Men
ționez că 40 000 de hectare — 80 la 
sută din aceste suprafețe — sînt 
amenajate pentru irigații, iar restul 
au aport freatic bogat. De aseme
nea, pe baza experienței anilor tre- 
euți, în toate unitățile au fost deli
mitate sole de cel mult 200 hectare. 
Acum, principalele direcții de acțiu
ne pe care le avem în permanență 
în vedere sînt : asigurarea bazei teh- 
nico-materiale, cunoașterea tehno
logiilor pentru fiecare cultură și 
crearea condițiilor prin care să re
zulte o calitate superioară a tuturor 
lucrărilor. Desigur, faptul că în nu
meroase unități și ferme, pe parce
le mai mici sau mai mari, s-au 
realizat producții record demon
strează că, în cazurile respective, 
aceste cerințe au fost respectate. 
Iată de ce la cursurile invățămîn- 
tului agrozootehnic un punct impor

Cele două instalații pentru recu
perarea prafului de bioxid de siliciu 
și a prafului cu conținut de mangan 
se află in pragul intrării in produc
ție. De puțin timp au început pro
bele la utilaje, dar instalatorii Trus
tului antrepriză generală de con
strucții industriale Brăila nu au în
cheiat încă lucrările la rețeaua de 
alimentare cu apă, ceea ce Împie
dică practic punerea in funcțiune a 
instalației. O mențiune : operațiile 
care au mai rămas de executat sînt 
puține și de mică complexitate.

Restanțe serioase se înregistrează, 
în schimb, la cel mai important 
obiectiv de investiții de pe această 
platformă industrială — instalația 
de recuperare a căldurii gazelor 
arse. In ultimele luni, constructorii

Pe șantierele instalațiilor
Combinatului metalurgic 

din Tulcea

și-au mobilizat forțele și au execu
tat un volum important de lucrări. 
Astfel, rețeaua de conducte a fost 
montată în proporție de 90 la sută, 
fundațiile, și planșeele pe care ur
mează să fie montate 3 din cele 
5 cazane au fost executate și s-au 
predat fronturi de lucru și echipelor 
de montaj. De asemenea, formații 
de lucru specializate au terminat 
structura de rezistentă la două ca
zane. Șl, totuși, cazanele de recu
perare a căldurii gazelor arse nu pot 
fi puse în funcțiune. Motivul ? Com
binatul de utilaj greu din Cluj-Na- 
poca nu a livrat încă economizoare- 
le, vaporizatoarele și supraincălzitoa- 
rele. Fapt cu atit mai surprinzător 
cu cit constructorii de mașini din 
Cluj-Napoca au început execuția 
primului cazan cu trei ani în urmă 
fără să-1 termine însă nîci pină 
acum. E adevărat, aproape doi ani 
au fost oprite lucrările, motlvîndu-se 
imposibilitatea aprovizionării cu 
țeavă. „încă din cursul anului tre
cut, această justificare nu mai are 
suport real, ne-a precizat tovarășul 
Vasile Bălineanu, din cadrul birou
lui de investiții al beneficiarului. 
Unitățile metalurgice au asigurat 
țeava solicitată, dar nu s-a trecut la 
realizarea instalațiilor din țeavă ale 
primului cazan decît în decembrie 
trecut. Un lucru este cert : pină la 
sosirea tuturor părților componente 
ale cazanului, lucrările de montaj 
nu pot continua. Recent, combinatul 

tant îl ocupă cunoașterea și însu
șirea experienței de vîrf".

Am urmărit ce se face practic 
pentru Îndeplinirea angajamentului 
de a obține 20 tone porumb știu
leți la hectar. Ne-am oprit in unită
țile agricole din consiliul agroindus
trial Valea Mare. Acestea au tere
nurile situate in centrul județului, 
unde sînt soluri de tip podzol și 
smolniță. Și in aceste condiții in 
1984, pe suprafețe neirigate s-a ob
ținut o producție de 7 014 kg de po
rumb boabe la hectar, superioară 
mediei pe județ. Totuși, unitățile a- 
gricole vecine, care au condiții pedo
climatice asemănătoare, au realizat 
recolte cu mult mai mari. Despre 
căutările și despre proiectele de a-i 
ajunge din urmă pe vecini ne-a 
vorbit tovarășul Constantin Lupu, 
organizatorul de partid al consiliu
lui agroindustrial Valea Mare : 
„Multă vreme ne-a frămîntat între
barea : cum reușesc cooperatorii din 
Scornicești și, mai recent, cei din 
Mărgineni, unități vecine cu noi, să 
obțină pe întreaga suprafață cultiva
tă peste 20 tone de știuleți la 
hectar ? Pentru a afla răspunsul la 
această întrebare, încă în 1983 am 
urmărit cum lucrează ei. Experiența 
dobîndită ne-a fost de mare folos 
întrucit prima încercare s-a soldat 
cu rezultate bune. Anul trecut, pe 
cîteva sole de 30—40 hectare, unde 
am aplicat întocmai tehnologia prac
ticată în vecini, producția a fost de 
peste 20 de tone de știuleți la hec
tar. Analizînd condițiile existente în 
fiecare unitate, am ajuns la conclu
zia că este posibil să obținem cîte 
20 tone porumb la hectar pe 2 000 
de hectare". Este o modalitate de 
ajutorare între vecini, de răspîndire 
a experienței valoroase. Cum acțio
nează organele agricole județene în 
vederea generalizării în întregul ju
deț a metodelor înaintate ?

„In toate unitățile agricole au fost 
distribuite tehnologiile pentru cultu

din Cluj-Napoca s-a angajat că va 
livra aceste instalații pînă la sfîrși- 
tul lunii ianuarie. Echipele de mon
taj aflate acum pe șantier sînt or
ganizate ca, de îndată ce echipa
mentele sosesc la Tulcea, să încheie 
lucrările la primul cazan recuperator 
in maximum o lună".

CÎTEVA CONCLUZII. Răspunză
tori de întîrzierile Înregistrate sînt 
toți factorii care concură la punerea 
in funcțiune a instalațiilor respec
tive. Beneficiarul a contractat cji 
intîrziere utilajele, favorizînd în 
felul acesta apariția restanțelor. 
Antrepriza de construcții industriale 
Tulcea și Antrepriza de montaj 
utilaj chimic Brăila au abandonat 
pe perioade lungi de timp lucrările 
pe șantier, cu toate că aveau și au 
încă suficiente lucrări de executat. 
Proiectantul — Institutul de proiec
tări „IPROMET" București — a pre
dat cu întirziere proiectele, iar aces
tea au avut foarte multe omisiuni.

O bună parte din neajunsurile 
apărute au fost, așa cum am văzut, 
înlăturate. In plus, mai sînt cîteva 
probleme nesoluționate. Astfel, In
stitutul de studii și proiectări ener
getice București nu a predat incă 
proiectul de execuție pentru ultimul 
tronson de la rețeaua termică. Be
neficiarul nu a eliberat pînă lâ 
această dată amplasamentul pentru 
cazanul de recuperare ce urmează 
să fie montat în apropierea cupto
rului nr. 2 de feroaliaje. In acest 
loc se află o groapă de zgură impro
vizată. care, odată cu punerea in 
funcțiune a instalațiilor de recupe
rare. nu mai este folosită. Colabora
rea dintre beneficiar, constructori și 
proiectant!, care a cunoscut o îmbu
nătățire evidentă in ultimele luni, 
trebuie menținută și in continuare 
in scopul soluționării integrale și 
rapide a acestor probleme.

Pentru punerea în funcțiune a 
acestor Importante investiții, care 
asigură recuperarea zilnică a 300 
tone de combustibil, fenergie arun
cată acum pe coș, în loc să fie 
economisită, alături de beneficiar, 
constructori și proiectanți, care au 
obligația să acționeze cu operativi
tate pentru încheierea lucrărilor, 
reamintim incă o dată obligațiile 
neonorate de Combinatul de utilaj 
greu din Cluj-Napoca.' Față de gra
vitatea problemelor aduse în discu
ție, așteptăm din partea factorilor 
amintiți un răspuns prompt și an- 
gajant. Deci, sîntem pe recepție.

Neculai AM1HULESEI 
corespondentul „Scînteii"

rile in sistem intensiv — ne spune 
directorul direcției agricole. Pentru 
cei mai mulți specialiști, ele nu con
stituie o noutate. Considerăm insă 
că aceste tehnologii devin utile nu
mai în măsura in care sînt însușite 
temeinic, adaptate și aplicate la con
dițiile fiecărei unități, ferme sau 
sole. Să exemplificăm. Dacă în ce 
privește ogoarele, datele tehnice sînt 
comune în toate unitățile agricole, 

EXPERIENȚA ÎNAINTATĂ

Cum se acționează in unitățile agricole 
din județul Olt pentru a se obține 
20 tone de porumb știuleți la hectar

din nord pînă la Dunăre, la celelalte 
lucrări apar deosebiri. Este urmarea 
faptului că structura terenurilor din 
cele trei zone — de cîmpie, de cen
tru și de nord — este foarte dife
rită. Pe solurile acide, compacte, ar- 
giloase, cu permeabilitate scăzută, 
care ocupă un sfert din suprafața 
ce se va cultiva în sistem intensiv, 
s-au aplicat, în cursul anului 1984, 
cite cinci tone de amendamente la 
hectar și s-au efectuat lucrări de 
scarificare adincă pe 13 000 hectare, 
atit cit a reprezentat programul 
anual".

Am luat cunoștință de efectele 
pozitive ale aplicării acestui pro
gram complex de lucrări la coope
rativele agricole Priseaca, Valea 
Mare, Bălteni și Slatina, unde, pen
tru corectarea acidității, s-au admi
nistrat amendamente pe întreaga su
prafață ce va fi cultivată cu porumb 
în sistem intensiv, s-au executat lu

Mecanizarea și tehnologiile moderne 

pentru scurtarea termenelor de execuție
Trustul de lucrări speciale și Izola

ții tehnologice din București este re
comandat, prin rezultatele obținute în 
anul recent încheiat, ca una din uni
tățile de frunte ale Ministerului Con
strucțiilor Industriale. Pe scurt, în 
1984, constructorii bucureșteni și-au 
adus contribuția directă la punerea 
în funcțiune a unui număr de aproa
pe 400 de obiective și capacități pro
ductive, dintre care rețin atenția, 
prin dimensiune și complexitate, 
noile instalații din cadrul Combina
tului chimic Giurgiu și Combinatului 
petrochimic de lâ Midia — Năvodari, 
Fabrica de ciment și var Medgidia, 
fabricile de zahăr de la Năvodari, 
Fundulea și Babadag, întreprinderea 
de biosinteze Calafat, laminorul de 
benzi înguste de la întreprinderea 
metalurgică din Iași și multe altele. 
Pentru a ne face o imagine și mai 
exactă asupra modului In care și-au 
desfășurat activitatea lucrătorii trus
tului bucureștean să mai arătăm că, 
tot in 1984, planul la producția globa
lă a fost depășit cu 8,8 Ia sută, sar
cina de creștere a productivității 
muncii cu 9.1 Ia sută, în timp ce vo
lumul de beneficii obMnut este cu 32 
Ia sută mai mare decît cel planificat. 
Deci, un bilanț rodnic, care vorbește 
de la sine despre capacitatea orga
nizatorică, ' puterea de mobilizare șl 
spiritul de răspundere cu care lucră
torii din fiecare compartiment de ac
tivitate al trustului și-au dus la în
deplinire sarcinile încredințate.

— Rezultatele obținute de colecti
vul nostru, ne-a spus ing. Dan Călin, 
directorul puternicei unități bucu- 
reștene, nu pot fi desprinse de efec
tele benefice datorate introducerii 
sistemului de lucru în acord global, 
prin preluarea lucrărilor în antrepri
ză, ceea ce a asigurat cadrul efec
tiv aplicării mai ferme a principiilor 
autogestiunii și autoconducerii mun
citorești. Au sporit eforturile vizînd 
organizarea mai rațională a activită
ții desfășurate pe șantiere, pregă
tirea și lansarea în condiții mai bune 
a producției. Sarcinile sînt defalcate 
amănunțit pe brigăzi, echipe și oa
meni, proiectele) tehnologice și fișele 
tehnologice au devenit elemente obli
gatorii pentru executarea oricărei lu
crări, a fost instituită pretutindeni 
recepția calitativă la preluarea fron
turilor de lucru.

Din discuțiile^ purtate cu alțl mun
citori și specialiști am reținut un fapt 
semnificativ : în acest an, ultimul din 
actualul cincinal, sarcina cea mai im
portantă este considerată punerea ri
guroasă în funcțiune la termenele 
stabilite a tuturor noilor capacități de 
investiții planificate. „Este cît se 
poate de firesc să fie așa, ne-a pre

crări de scarificare pe 750 hectare. 
Ca urmare, aciditatea solului a scă
zut pină la limitele admise, iar ex
cesul de umiditate a fost eliminat 
complet.

Discutînd cu specialiștii, nu o dată 
ni s-a spus*  că bălririle, fenomen 
frecvent mai ales în zona centrală 
a județului, constituiau una plin cau
zele care afectau recoltele. Pentru 
evitarea unor atari situații, prin toa

te lucrările solului se urmărește ni
velarea terenurilor. La efectuarea 
lor se procedează diferențiat. Pe te
renurile cu crovuri și denivelări mai 
accentuate s-a executat, înainte da 
arătura de bază, o nivelare cu uti
laje speciale, iar acolo unde diferen
țele față de planul orizontal sint 
mai mici, s-au folosit șine de cale 
ferată, atașate la grapele cu discuri, 
în cooperativele agricole Vădastra. 
Ianca, Rusănești, Cllieni, Izbiceni, 
Potlogeni, Priseaca, Bălteni, terenu
rile prevăzute a se cultiva cu po
rumb în sistem intensiv sînt netede 
și curate.

Fertilizarea terenurilor cu îngră
șăminte organice și chimice consti
tuie un factor important pentru 
creșterea randamentului la hectar. 
Se remarcă faptul că Învățămintele 
desprinse din experiența fruntașilor 
se aplică cu rigurozitate. Un exem
plu de acest fel oferă cooperativele 

cizat ing. Constantin Băicuș, director 
tehnic, dacă ținem seama că majori
tatea obiectivelor la care lucrăm sînt 
destinate dezvoltării bazei energetice 
și de materii prime a țării sau mo
dernizării structurii unor ramuri 
hotăritoare ale economiei, cum sînt 
industria chimică, metalurgia, in
dustria construcțiilor de mașini etc. 
Bineînțeles, lucrările ce ne revin 
prezintă, in multe cazuri, un grad 
deosebit de tehnicitate și complexi
tate în execuție".

Ca urmare, pe șantierele noilor ca
pacități din cadrul Combinatului de 
celuloză și hlrtie Bacău, întreprinde
rii metalurgice din Drobeta-Turnu 
Severin, Combinatului petrochimic

Pe șantierele Trustului 
de lucrări speciale 

și izolași tehnologice 
București

de Ia Midia-Năvodari, Rafinăriei din 
Pitești — șantiere pe care se lucrează 
din plin încă din aceste prinse zile 
ale anului — prioritatea acordam teh
nicii noi și promovării unor tehno
logii de execuție moderne reprezintă 
o orientare consecventă, de implă 
perspectivă. Dintr-o listă de rrietode 
de lucru noi, de înalt randament, 
unele deja puse în aplicare cu suc
ces, altele aflate pe planșeta proiec- 
tanților, să reținem caracteristica lor 
principală : preocuparea pentru creș
terea gradului de prefabrîcare a lu
crărilor, indiferent că este vorba de 
panourile de pereți, de cele pentru 
acoperișuri sau de hldroizolațiile ter
mice și frigorifice. Nu vom intra in 
detalii de specialitate privind aceste 
noi tehnologii. Vom menționa numai 
că, în esență, ele exprimă interesul 
stăruitor acordat creșterii mai accen
tuate a productivității muncii, scurtă

O ÎNTREBARE PE ADRESA... 

întreprinderii de țevi din Roman
Ctnd se vor lua măsuri cuprinzătoare pentru introducerea ordi

nii in fabricația și livrarea țevilor de cădere, incorporate in supra- 
incălzttoarele și circuitele de inaltă presiune pe care, la rindul ei, 
întreprinderea „Vulcan" din București nu le poate finaliza și, deci, 
preda pe șantierele unor noi centrale termoelectrice, aflate in con
strucție 7

agricole din consiliul agroindustrial 
Valea Mare, unde s-a prevăzut fer
tilizarea a 1 000 de hectare cu cîte 
50 de tone de îngrășăminte organice 
la hectar. Cu mijloace mecanice șl 
atelaje se transportă fără întrerupe
re gunoiul de grajd bine fermentat 
în cîmp. Bună parte a fost incorpo
rat in sol pdată cu arătura de toam
nă. „Așa au procedat ani în șir ve
cinii, așa lucrăm și noi — ne spune 
tovarășul inginer Apostol Botoiu, 
directorul S.M.A. Valea Mare. Jtumă- 
.tate din suprafața ce va fi cultivată 
cu porumb in sistem intensiv a fost 
fertilizată cu Îngrășăminte naturale 
în 1983, iar cealaltă jumătate — in 
toamna trecută".

Unitățile agricole din consiliul a- 
groindustrial Izbiceni au realizat, în 
medie, 12134 kg porumb știuleți la 
hectar pe 4 877 hectare. „O producție 
bună — apreciază tovarășul inginer 
Pantelimon Grămescu, director cu 
producția vegetală la direcția agrico
lă județeană — dar care putea fi 
mult .mai bună dacă erau res
pectate toate verigile tehnologiei, 
mai ales că întreaga suprafață este 
amenajată pentru irigat. Bazîn- 
du-se mai mult pe fertilitatea natu
rală a pămintului, cadrele de con
ducere și specialiști din unele coo
perative agricole nu au acționat 
ferm pentru fertilizarea unor supra
fețe cît mai mari. Unde s-au folosit 
îngrășăminte naturale pe mari su
prafețe au fost obținute recolte 
superioare. La C.A.P. Potlogeni, 
bunăoară, pe 60 de hectare s-au 
strîns peste 20 de tone de știuleți la 
hectar. Ce învățăminte am tras de 
aici ? Pentru recolta acestui an, fer
tilizăm cu gunoi de grajd 2 000 de 
hectare, față de 250 hectare în anul 
1983. Ne obligă la această măsură 
și faptul că în 1985 vom cultiva în 
sistem intensiv 2 215 hectare cu po
rumb și peste 1 500 cu grîu, soia și 
sfeclă de zahăr".

O atenție mult mai mare se acordă 

rii cît mai mult posibil a duratelor de 
execuție a lucrărilor. Astfel, prin ex
tinderea utilizării betoanelor refrac
tare confecționate în tară se obține 
o economie de valută de 2 milioane 
dolari, in timp ce pe șantiere produc
tivitatea muncii sporește cu peste 30 
la sută.

Tot în vederea diminuării volumu
lui de manoperă și a creșterii cali
tății lucrărilor, de mai mulți ani a 
fost inițiat un cuprinzător program 
de dotare cu unelte, scule și dispozi
tive de mică mecanizare, specifice 
activității de izolații. Ca urmare, în 
bazele de producție ale trustului au 
fost confecționate, prin autodotare, 
mașini de cașerat polistiren, stații 
centralizate de topit bitum, malaxoa- 
re de preparat stabilit, mașini de tor- 
cretat vata minerală, mașini de tăiat 
tablă Romcor și numeroase altele — 
indispensabile îmbunătățirii procesu
lui de producție pe șantiere.

Desigur, aria preocupărilor subor
donate abordării în condiții superioa
re a sarcinilor pe acest an este mult 
mal largă. Ne oprim în acest punct, 
fără a omite însă două probleme cu 
care este confruntat colectivul de 
constructori de la Trustul de lucrări 
speciale și izolații tehnologice Bucu
rești : 1

1. Asigurarea Ia timp a fronturilor 
de lucru, îmbunătățită în raport cu 
anii anteriori, rămîne totuși o ches
tiune deschisă. Nu întotdeauna gra
ficele de predare a fronturilor de lu
cru sînt respectate de constructori și 
montori, neajuns ce generează pier
derea unui fond prețios din timpul de 
lucru, așa cum s-a întîmplat în 
cursul anului trecut pe șantierul 
Combinatului chimic din Drobeta- 
Turnu Severin.

2. Aprovizionarea la timp cu unele 
materiale este încă incertă, fie dato
rită nepredării în întregime a docu
mentațiilor de execuție, fie datorită 
lipsei de punctualitate și de solicitu
dine din partea unor furnizori.

Cristian ANTONESCU

gospodăresc 
fertilizării terenurilor cu ingrășămin
te chimice. Ce concluzii s-au tras in 
această direcție din activitatea de 
pină acum ? Ne răspunde inginerul- 
șef al consiliului agroindustrial Izbi
ceni, Florea Liciu : „Administrarea 
îngrășămintelor chimice se face pe 
baza datelor rezultate din cartarea 
agrochimică și a altor elemente, 
cum sînt recolta planificată, capaci
tatea productivă a solului ș.a. Prima 
doză de 90 kg fosfor în substanță 
activă la hectar a fost aplicată îna
inte de arătură pe întreaga supra
față. La primăvară, odată cu pregă
tirea patului germinativ, se va face 
fertilizarea de bază cu 60 kg fosfor. 
100 kg azotat de amoniu și 70 kg 
potasiu substanță activă in medie la 
hectar. O a treia doză de îngrășă
minte chimice — 30 kg fosfor și 30 
kg azotat de amoniu — se va aplica 
la însămînțare, cu fertilizatoarele 
montate pe semănători. în timpul 
vegetației, la cele două prașile me
canice, se va aplica fracționat, in 
două reprize, 100 de kg de azotat 
tot cu fertilizatoarele, de această 
dată montate pe combinatoare". Din 
precizările făcute de ceilalți specia
liști ai consiliului reținem că acestea 
sint doze medii, ele urmind a fi di
ferențiate de la o unitate la alta, de 
la o solă la alta.

Pregătirile pentru semănatul cultu
rilor de primăvară ar putea părea, 
la prima vedere, prea timpurii. Dar 
lucrătorii agoarelor de pe meleagu
rile Oltului dau dovadă de înțelep
ciune, făcîndu-și iarna car și vara 
sanie, cum spune vechiul proverb 
românesc. Stadiul și calitatea lucră
rilor ce se execută acum in unită
țile agricole din județ constituie o 
garanție că vor fi realizate preve
derile privind obținerea de recolte 
mari pe suprafețele ce se vor cul
tiva în sistem intensiv.

Lucian CIUBOTARU 
Mihai GRIGOROȘCUȚA 
corespondentul „Scînteii"

----------------------------------------------

A naira che$ă 
m muncă

(Urmare din pag. I)
forțelor și mijloacelor, In corelarea 
organică a aspectelor economice, po
litice. organizatorice și educative 
intr-un tot unitar al muncii de 
partid. In acest scop, se impune 
concentrarea principalelor forțe, a 
cadrelor celor mai competente în 
unitățile care întîmpină anumite 
greutăți, prezenta activă a comuniș
tilor cu o mare experiență în locu
rile cele mai grele fiind hotăritoare 
în a organiza munca în așa fel incit 
toate problemele să-și găsească so
luțiile corespunzătoare pentru a in
sufla colectivelor încredere in for
țele proprii.

Evident, fiecare organizație de 
partid va trebui să-și concentreze 
activitatea în acest an și in per
spectivă asupra rezolvării sarcinilor 
specifice locului de muncă in care 
acționează. Astfel, comuniștii din 
ramurile producției de cărbune, pe
trol și energie electrică vor avea 
in centrul atenției realizarea ritmi
că. în întregime, a prevederilor sta
bilite. organizațiile de partid din 
alte întreprinderi industriale vor si
tua pe prim plan realizarea in con
diții de eficiență și calitate supe
rioare a producției fizice, asigurarea 
producției destinate exportului, im
perative economice de stringentă 
actualitate. La rîndul lor. membrii 
de partid din agricultură îsi vor în
drepta eforturile spre, asigurarea tu
turor condițiilor în vederea realiză
rii în 1985 a unor producții supe
rioare în toate sectoarele agricole 
prin fertilizarea terenurilor cu in
grășăminte naturale, executarea la 
un înalt nivel calitativ a reparațiilor 
la mașini agricole și tractoare, am
plasarea judicioasă a culturilor, asi
gurarea semințelor de calitate, pre
gătirea sistemelor de irigații, desfă
șurarea în bune condiții a. activită
ții in zootehnie prin respectarea 
programelor de lucru de fiecare în
grijitor și specialist, paralel cu creș
terea răspunderii pentru sporirea 
efectivelor de animale și a produc
țiilor de lapte, carne, lină. Organi
zațiile de partid care își desfășoară 
munca în cercetare și proiectare 
sint chemate să acționeze îndeosebi 
pentru ridicarea nivelului tehnic și 
calitativ al producției, pentru per
fecționarea tehnologiilor în vederea 
realizării de produse cu consumuri 
cit mai scăzute — materiale și de 
muncă — pentru ca ele să fie tot 
mai competitive pe piața externă.

Indiferent în ce sector ar activa, 
pentru comuniști, pentru toți oame
nii muncii, obiectivul central al pre
ocupărilor lor actuale trebuie să-1 
reprezinte creșterea eficientei eco
nomice in toate sectoarele, in ve
derea sporirii continue a venitului 
național, baza sigură a dezvoltării 
generale a patriei șî a ridicării bu
năstării poporului. In mod deosebit, 
organele și organizațiile de partid 
trebuie să situeze permanent in a- 
tenție obligația ca toate unitățile să 
se încadreze strict, zi de zl. în co
tele de energie electrică, de gaze 
naturale și combustibil repartizate, 
să acționeze stăruitor pentru redu
cerea consumurilor tehnologice la 
fiecare produs in parte și în fiecare 
sector de activitate.

Pentru a conduce și mobiliza co
lectivele de muncă la realizarea 
unei noi calități a dezvoltării eco- 
nomico-sociale este necesar ca în
seși organele și organizațiile de 
partid să situeze printre preocupă
rile lor principale ridicarea Ia un 
nivel calitativ superior a muncii 
politico-organizatorice, pentru a im
prima stilului și metodelor de mun
că o eficientă sporită. îmbunătățirea 
substanțială a activității desfășurate 
de fiecare organizație de partid im
pune o mai bună planificare a mun
cii și repartizarea judicioasă a for
țelor. întărirea controlului pe toate 
treptele incit acestea să nu se re
ducă la inspecții formale, ci să con
stituie un sprijin efectiv în înfăp
tuirea hotăririlor adoptate, acordîn- 
du-se prioritate muncii concrete, vii, 
cu obiective precis conturate in fie
care compartiment, folosirea judi
cioasă și eficientă a activului de 
partid prin consultarea lui sistema
tică, antrenarea acestuia la înfăp
tuirea hotăririlor adoptate, la valo
rificarea și generalizarea largă a 
experienței înaintate. De asemenea, 
în elaborarea viitoarelor planuri de 
muncă, programelor de acțiuni, te
maticilor adunărilor generale, este 
necesar să se asigure o puternică 
racordare a lor la obiectivele actua
le. Toate atribuțiile de fond ale ac
tivității organelor și organizațiilor 
de partid vor fi realizate cu deplin 
succes numai prin antrenarea în 
activitatea de partid absolut a tutu
ror comuniștilor și nu limitîndu-se 
la cei cuprinși cu răspunderi per
manente, în diferite organisme po
litice așa cum se mai întîmplă pe 
alocuri.

Componentă inseparabilă a muncii 
de partid in întregul ei. activitatea 
politico-educativă va trebui să fie 
mai puternic legată de imperativele 
formării omului nou. profund impli
cat și pe deplin conștient de înda
torirea patriotică de a participa 
direct, cu o contribuție proprie cit 
mai mare, la înfăptuirea hotăririlor 
Congresului al XIII-lea. Este un 
obiectiv deosebit de important în
trucit, în ultimă instanță, de nive
lul de conștiință al oamenilor mun
cii, de pregătirea lor politică și pro
fesională depind folosirea eficientă 
a tehnicii moderne, gospodărirea 
rațională a fiecărui gram de mate
rie primă, a fiecărui kilowat-oră. a 
timpului de lucru, într-un cuvînt 
afirmarea prin rezultate superioare 
în producție a exigentelor autocon
ducerii și autogestiunii muncitorești.

Ca avanposturi ale promovării 
spiritului revoluționar în toate do
meniile de activitate, organele și 
organizațiile de partid, toți comu
niștii au datoria să determine în 
colectivele în care acționează și 
muncesc asigurarea unui climat, 
creator de muncă, de luptă împo
triva rutinei, a mulțumirii de sine, 
de înlăturare a tuturor piedicilor 
care se opun afirmării noului ; un 
spirit revoluționar care să dea noi 
și ample dimensiuni faptelor de 
muncă, să mobilizeze energiile crea
toare ale tuturor oamenilor muncii, 
în înfăptuirea sarcinilor economice 
actuale — temelia viitoarelor victo
rii pe calea făuririi societății comu
niste într-o patrie liberă și indepen
dentă.__________ 7
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A PROGRESULUI MUL TILA TERAL AL PA TRIEI SOCIALISTE
Tot ceea ce am înfăptuit în cele patru de

cenii de istorie nouă' a țării și, în mod deo
sebit, în ultimele două decenii, perioadă 

pe care am definit-o, sprijiniți pe înalte teme
iuri, „Epoca Ceaușescu", constituie expresia cea 
mai elocventă a politicii și- strategiei partidului nos
tru, a secretarului său general, de dezvoltare a 
țării pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și 
tehnicii, pe introducerea consecventă a progresu
lui tehnic. Tot ceea ce s-a construit, sutele de în
treprinderi noi din siderurgie, chimie, industria con
strucțiilor de mașiqi, din celelalte ramuri ale in
dustriei, marile centrale electrice, marile magistra
le de transport Canalul Dunăre - Marea Neagră 
și metroul bucureștean, poartă adînc încorporate 
inteligența și geniul creator al detașamentelor de 
cercetători, al milioanelor de oameni ai muncii din 
industrie, angajați prin întreaga lor putere de 
muncă la realizarea mărețelor obiective stabilite 
de partid.

Datorăm toate aceste realizări consecvenței cu 
care, îndeosebi după Congresul al IX-lea, condu
cerea partidului, personal tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a urmărit grearșa tuturor condițiilor pen
tru afirmarea deplină a științei ca o adevărată 
forță de producție în construcția societății socia
liste multilateral dezvoltate. Este meritul istorie de 
neprețuit al conducătorului partidului nostru de 
a fi sesizat din timp profundele implicații sociale 
generate de revoluția științifico-tehnică contem
porană și, ca atare, de a fi ridicat menirea știin
ței la cel mai înalt nivel, de a fi deschis calea 
pentru crearea unor noi condiții materiale și or
ganizatorice propice unei activități științifice tot 
mai ample, pentru integrarea învățămîntulul cu 
cercetarea și, implicit, cu activitatea productivă.

Un rol hotăritor in organizarea cercetării știin
țifice și tehnologice românești, în materializarea 
conceptului de știință ca mijloc de producție re
vine tovarășei academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, eminent om de știință, prestigios sa
vant de largă recunoaștere și prețuire internațio
nală, luptător neobosit pentru transpunerea în via
ță a politicii interne și externe a partidului nos
tru. Ca prim viceprim-ministru al guvernului, ca 
președinte al Consiliului Național pentru Știință 
și Tehnologie, tovarășa Elena Ceaușescu, îmbinînd 
munca de concepție cu cea organizatorică, a mo
bilizat exemplar întregul potențial științific al ță
rii pentru a sluji cu promptitudine și eficientă am
plul proces de făurire a civilizației socialiste, a 
unei industrii moderne, a unei economii înfloritoa
re, pentru afirmarea plenară a prestigiului științei 
românești în lume.

Dispunem de o bază materiolă dezvoltată, de o 
puternică rețea de unități de cercetare științifică și 
inginerie tehnologică, de oameni de știință de o va
loare deosebită. Pornind de la această realitate. 
Congresul al Xlll-lea al partidului a trasat un nou 
și magistral program de muncă și creație pentru 
progresul și viitorul țării, program a cărui înfăptuire 
implică la cel mai înalt nivel întreaga activitate 
de cercetare științifică din țara noastră. Așa cum 
subliniază tovarășul Nicolae Ceaușescu în Rapor
tul prezentat la Congresul al Xlll-lea al partidu
lui, cercetarea științifică românească are marea 
răspundere de a soluționa mai rapid o serie de 
probleme de importanță hotărîtoare pentru dez
voltarea economico-socială a patriei noastre.

în deplin consens cu cerințele dezvoltării susți
nute a economiei naționale, cercetarea științifică 
își va spori și în continuare contribuția la perfec
ționarea și elaborarea de noi tehnologii privind 
sporirea bazei energetice și de materii prime, va
lorificarea superioară a acestora, crearea de noi 
metale și materiale cu caracteristici superioare, 
să soluționeze complexele probleme pe care le im
plică extinderea automatizării, cibernetizării, meca
nizării și robotizării producției, conducînd ia creș
terea productivității, muncii și calității producției. In 
vederea înfăptuirii noii revoluții agrare, cercetarea 
științifică își va concentra atenția spre folosirea 
largă a cuceririlor biologiei moderne și geneticii 
în realizarea unei agriculturi moderne, de înaltă 
productivitate.

In același timp, este relevantă importanța ce 
se acordă dezvoltării științei înseși, prevăzîndu-se 
amplificarea cercetărilor fundamentale din domenii
le matematicii, fizicii, chimiei, biologiei, precum și 
diversificarea cercetării economice și a celei din 
științele sociale.

Prin conținutul său, actul de creație științifică 
reprezintă pentru toți oamenii de știință, deopo
trivă, o înaltă împlinire profesională, morală și po
litică, rezultatele eforturilor lor creatoare regăsin- 
du-se din plin în toate succesele mărețe pe care 
le-a obținut și le obține poporul nostru, sub con
ducerea partidului, a secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, în făurirea unei eco
nomii moderne, de înaltă productivitate și eficien
ță - temelia trainică a progresului și creșterii 
necontenite a prestigiului României socialiste în 
lume.

Pictură de Cornelia lonescu

Angajare fermă în soluționarea 

problemelor economice
Prevederile documentelor programatice adoptate de Congresul al Xlll-lea al 

partidului oferă un vast cimp de afirmare capacității creatoare a specialiștilor din domeniul 
cercetării științifice, stimulează afirmarea celor mai cutezătoare și eficiente idei, lată 
cîteva din obiectivele cercetării științifice reieșite din Directivele celui de ai Xlll-lea 
Congres al partidului :

• In industrie, creșterea pro
ductivității muncii — indicator, pre
văzut să își dubleze nivelul în 1990 
față de 1980 — se va asigura în 
proporție de circa 55 la sută prin 
introducerea și generalizarea pro
gresului tehnic
• Ponderea producției industri

ale realizate prin extinderea siste
melor automatizate și robotizate 
se va ridica la 70 la sută in anul 
1987 și la peste 90 la sută la sfîr- 
șitul cincinalului viitor

® Prin modernizarea și repro- 
iectarea produselor urmează ca 

ponderea produselor industriale 
care se realizează la nivel mondi
al ridicat să ajungă, în 1990 la a- 
proape 95 la sută, iar la 2-5 la 
sută din producție să se atingă 
performanțe superioare acestui 
nivel
• Cercetarea științifică și dez

voltarea tehnologică vor asigura 
elaborarea, introducerea și gene
ralizarea tehnologiilor cu randa
mente ridicate, care urmează să 
contribuie la diminuarea consu
mului energetic pe unitatea de ve
nit național cu peste 20 la sută în 
1990, față de 1985

Bază tehnico-materială 

în continuă creștere
• In prezent, în întreaga țară există 

215 institute și centre de cercetare ști
ințifică, la care se adaugă 100 de sta
țiuni de cercetare și producție agrico
lă, în care își desfășoară activitatea 
235 600 oameni ai muncii

• Fondurile pentru cercetare au 
crescut continuu de la an la an. Astfel, 
în 1984, fondurile destinate activității 
de cercetare științifică au fost cu 60 la 
sută mai mari față de ultimul an al cin
cinalului precedent

Contribuție de seamă la 

înfăptuirea unei economii moderne
9 Ca urmare a activității de cerce

tare științifică, dezvoltare tehnologică 
și introducere a progresului tehnic, în 
intervalul 1980-1984 au fost introdu
se în producție : 21 770 tipuri de ma
șini, utilaje, aparate, instalații, noi ma
teriale și bunuri de consum ; 6 787 
tehnologii noi și sisteme de mecaniza
re și automatizare
• Valoarea producției realizate in 

economia națională pe baza produse
lor noi și modernizate a fost în anul 
1984 de 37 la sută, preliminîndu-se 
pentru ultimul an al cincinalului o va
loare de circa 45 la sută din valoarea 
totală a producției-marfă realizată in 
industria prelucrătoare
• In intervalul 1980—1984, pe baza 

activității de cercetare științifică, ingi
nerie tehnologică și proiectare au fost 
asimilate în fabricație peste 37 de mii

Largă afirmare a creației 

tehnico-științifice de masă
• Peste 1,7 milioane de oameni ai 

muncii, dintre care peste un milion de 
muncitori, au participat, în perioada 
1981 — 1983, la concursurile de creație 
tehnico-științifică din cadrul Festivalu
lui național „Cîntarea României"

® In aceeași perioadă au fost re- 
zdlvate circa 200 000 teme de cerceta
re, cu efecte economice deosebite : ob
ținerea unor sporuri de producție de 14 
miliarde lei, reducerea cheltuielilor de 
producție cu 4 miliarde lei, înlocuirea

© In ultimii cinci ani au fost puse 
in funcțiune peste 35 de obiective de 
investiții mai importante, destinate ac
tivității de cercetare științifică și dez
voltare tehnologică

• In anul 1984, volumul total al 
fondurilor fixe existente în unitățile de 
cercetare însumau 18,7 miliarde lei, la 
care se adaugă 1,5 miliarde lei, cît re
prezintă valoarea fondurilor fixe pentru 
cercetarea științifică din unitățile de 
invățămînt superior 

de produse, care au condus la o redu
cere sau o diminuare a importului în 
valoare de peste 9 miliarde lei

® Valoarea producției industriale 
realizate în unitățile de cercetare știin
țifică, inginerie tehnologică și proiec
tare a fost de peste șapte ori mai mare 
in 1984 față de cea realizată în 1980, 
fiind în prezent de peste 17 miliarde 
lei
• Ponderea produselor noi realiza

te, în primii patru ani ai actualului cin
cinal, pe baza concepției tehnice pro
prii, este de peste 97 la sută

• Pînă la sfîrșitul actualului cinci
nal vor fi puse în fabricație peste 
24 000 de produse noi și modernizate 
și vor fi aplicate peste 7 000 de tehno
logii noi, ca urmare a cercetărilor 
realizate în cincinalul trecut și în cel 
actual 

unor importuri în valoare de 5 miliarde 
lei ș.a.
• La începutul anului 1984 erau 

înregistrați peste 24 400 inovatori, din 
care 42 la sută muncitori, și 18 445 
inventatori, din care 64 la sută ingi
neri

® In prezent este în vigoare un nu
măr de brevete de invenții românești 
de aproape 14 ori mai mare decît in 
1965

I ■ . .

Prodigioasă operă științifică, de amplă rezonanță și prețuire internațională
Prin prestigioasa activitate de cercetare științifică desfășurată intr-unui din ceie mai 

dinamice domenii ale științei - chimia - tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu 
a adus contribuții originale esențiale pe tărimul chimiei macromoleculare, în special în domeniul 
polimerizării stereospecifice, stabilizării cauciucului sintetic, copolimerizării și altele. Lucrările sale 
științifice publicate în multe limbi ale lumii și receptate în mod unanim drept contribuții de cea 
mai inaltă valoare la elucidarea unor probleme importante în aceste domenii, au generat soluții 
și tehnologii de inaltă ținută științifică, au condus la elucidarea unor teme, sub aspect teoretic și 
practic, deosebit de importante. Meritele științifice ale tovarășei academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu au făcut obiectul unor detaliate analize de specialitate, atit în țară, cît și peste hotare, 
reliefindu-se cu pregnanță înalta lor ținută profesională și originalitate, cît și rolul deosebit 
al omului de știință la progresul chimiei contemporane, în instaurarea unui climat de pace și 
conlucrare intre toți savanții și cercetătorii din lume, indiferent de convingerile lor politice, de 
meridianele pe care trăiesc.

PROMOTOR AL ȘTIINȚEI 
CA MIJLOC DE CUNOAȘTERE 
Șl APROPIERE INTRE POPOARE

„Sint deosebit de onorat ca, în 
numele Bi/oului Uniunii Internațio
nale de istorie și filozofie a știin
ței, să aduc cele mai vii mulțumiri 
tovarășei academician doctor ingi
ner Elena Ceaușescu, reputat om 
de știință, pentru onoarea ce ne 
face de a patrona lucrările con
gresului nostru internațional de is
torie a științei. Noi împărtășim pe 
deplin extrem de valoroasele idei 
cuprinse în cuvintarea pe care a 
rostit-o tovarășa academician Elena 
Ceaușescu, care reprezintă, neîn
doielnic, o deviză a fiecărui om de 
știință animat de dorința ca știința 
să devină în tot mai mare măsură 
o pirghie a progresului, un mijloc 
de cunoaștere și apropiere dintre 
popoare, un instrument al păcii și 

colaborării între toate națiunile 
lumii".

Prof. A. T. GREGORIAN - U.R.S.S.

ÎNTRUCHIPARE A CAPACITĂȚII 
CREATOARE A POPORULui 

ROMÂN

„Opera științifică a tovarășei 
ocademician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, președintele Consiliului 
Național pentru Știință și Tehnolo
gie din Republica Socialistă Româ
nia, constituie o întruchipare a ca
pacității creatoare a poporului ro
mân, o dovadă a posibilităților vaste 
și a puternicei baze de care dispune 
creația tehnico-științifică româ
nească. Savanții chinezi se bucură 
de succesele excepționale dobîndite 
de, știința din România, de rolul ei 
decisiv în activitatea de sprijinire 

directă a dezvoltării rapide și 
independente a economiei națio
nale".

Acad. LU JIAXI - R.P. Chineză

CONTRIBUȚIE
DE MARE IMPORTANTA 

LA DEZVOLTAREA CERCETĂRILOR 
IN DOMENIUL CHIMIEI

„Contribuția personală a acade
micianului doctor inginer Elena 
Ceaușescu la cercetarea chimică 
din România este de cea mai mare 
importanță, după cum o de
monstrează succesele obținute în 
elaborarea și aplicarea noilor teh
nologii, multe dintre ele consti
tuind noutăți brevetate care au 
condus la impresionanta varietate 
structurală a industriei chimice din 
această țară".

Prof. RIOS P. TIRSO - Mexic

PRODIGIOASA ACTIVITATE 
PE TARIMUL ȘTIINȚEI

„Am rămas profund impresionat 
de faptul că academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, conco
mitent cu înaltele misiuni de prim 
viceprim-ministru al guvernului ro
mân și de președinte al Consiliului 
Național pentru Știință și Tehnolo
gie, exercită și alte responsabili
tăți, îndrumînd, totodată, și activi
tatea Institutului Central de Chimie 
și desfășurînd o prodigioasă activi
tate proprie de cercetare știin
țifică ".

Prof. TAKAYUKI OTSU
- Japonia

PERSONALITATE PROFUND 
IMPLICATA IN LUPTA 

PENTRU DEZARMARE Șl PACE 
„O personalitate atît de marcantă 

cum este doamna Elena Ceaușescu, 
profund implicată în viața politică 
și socială a țării sale, în mișcarea 
mondială pentru dezarmare și pace, 
se dovedește, în același timp, a fi 
un remarcabil om de știință. Aceasta 
reprezintă o ilustrare excepțională a 
afirmării rolului femeii în lumea 
contemporană, un pilduitor exem
plu din România, ce ar putea în
demna la reflecție pretutindeni".

Dr. IRA KAPP - S.U.A.

Î.LENA CEAUSESC».’

Hiena Ceaușescu

EinigeForschungen 
im Bereich 
der Syntheseund 
Kennzeichnung 
makromotekularer 
Verbindungen

LA mUMEJUZACTON
ESTMREOlSnCIHCA 
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La aniversarea tovarășei Elena Ceaușescu

0 contribuție exemplară la definirea rolului
*

primordial al științei în dezvoltarea
ALES PRESTIGIU

IN SPIRITUL CONCEPȚIEI REVOLUȚIONARE k PARTIDULUI

Formarea tineretului

societății socialiste, a lumii contemporane
(Urmare din pag. I)
In paginile volumului, Întruchiparea 
exemplară a convingerilor moral- 
politioe ale epocii noastre, a noii 
angajări față de năzuințele națiunii 
si omenirii, a stilului de muncă im
primate întregului detașament al 
celor ce muncesc astăzi în țara 
noastră pe tărimul cercetării științi
fice. dezvoltării tehnologice și intro
ducerii progresului tehnic, al învă- 
tămintului și culturii, al formării 
multilaterale a omului nou.

IJumele tovarășei Elena Ceaușescu, 
personalitate luminoasă a mișcării 
comuniste șl muncitorești din țara 
noastră, este înscris în cartea de aur 
a istoriei românești la locul marilor 
cinstiri. Activistă neînfricată a par
tidului, dovedind în permanență pa
tosul revoluționar al luptătorului 
dîrz pentru împlinirea înaltelor 
Idealuri ale poporului, tovarășa 
Elena Ceaușescu a adus — atît în 
anii ilegalității, cit și în perioada 
de profunde transformări înnoitoare 
de după eliberarea țării — o va
loroasă contribuție la lupta eroică 
a Partidului Comunist Român pen
tru infăptuirea revoluției socialiste 
In patria noastră. In marea epopee 
a construcției socialiste, tovarășa 
Elena Ceaușescu desfășoară o amplă 
și prodigioasă activitate atit în pri
ma linie a priorităților muncii po
litice. de partid, cit și în domeniul 
progresului prin puterile științei și 
tehnologiei.

Cu începere de la Congresul al 
IX-lea, moment de răscruce al isto
riei noastre contemporane, partidul a 
pus in fața științei sarcina de a se 
constitui într-o forță motrice de frun
te a dezvoltării. Sub îndrumarea ne
mijlocită a secretarului general al 
partidului a fost formulată o politică 
coerentă și consecventă a științei și 
tehnologiei. întemeiată pe noi prin
cipii de orientare și criterii de apre
ciere a eficienței, între care creș
terea aportului cercetării și ingine
riei naționale la indeplinirea sarci
nilor economice șl sociale ; capaci
tatea de asimilare și introducere in 
practică a celor mai noi și eficiente 
cuceriri ale revoluției tehnicorștiin- 
tifice mondiale ; competitivitatea în 
domeniile de vîrf ale dezvoltării teh
nologice și progresului tehnic. Un ac
cent deosebit s-a pus pe capacitatea 
cercetării și ingineriei proprii de a 
reduce importul de produse și inteli
gență străine, precum și de a lărgi 
posibilitățile de export, de partici
pare a țării la diviziunea interna
țională a muncii și schimbul mon
dial de valori ; de asemenea, s-a 
manifestat cu putere, calitatea știin
ței de a sprijini mecanismul deci
ziei politice, de a proiecta dezvol
tarea. de a crea, printr-cr împletire 
arrtionloasă a cercetării fundamenta
le cu cea aplicativă, rezerva nece
sară de soluții tehnlco-economice și 
•odaie pentru transpunerea în viață 
a viitorului ales de popor și partid. 
Astăzi, in lumina Directivelor Con
gresului al XIII-lea al partidului, 
ele Programului științei și tehnolo
giei naționale pe perioada 1986—1990 
și in perspectiva anului 2000. dispu
nem de o viziune clară, de mare 
amplitudine, în domeniul cercetării 
științifice, ce exprimă înalta preo
cupare a partidului nostru pentru 
sincronizarea intensei propășiri a 
patriei spre noi culmi ale civiliza
ției socialiste cu cele mai noi cuce
riri ale geniului uman.

După cum este cunoscut, aflrmîn- 
du-se ca un cercetător de mare va
loare pe tărîmul chimiei și ingine
riei chimice și, totodată, ca un fac
tor activ de transpunere în viață a 
orientării partidului nostru spre le
garea științei de practică, tovarășa 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu s-a angajat cu toate for
țele în realizarea unui proiect care a 
dobîndit o valoare exemplară pentru 
întreaga concepție de organizare a 
cercetării românești : integrarea or
ganică a cercetării și ingineriei chi
mice, precum și a invățămîntului su
perior de chimie cu dezvoltarea 
industriei chimice naționale. „In 
epoca noastră, de amplă des
fășurare a revoluției tehnico-ști
ințifice, de adîncire fără prece
dent a procesului cunoașterii — ară
ta tovarășa Elena Ceaușescu — 
chimia joacă un rol deosebit de 
Important, afirmîndu-se ca o forță a 
progresului contemporan în tot mai 
multe domenii ale producției mo
derne. Pe plan mondial, cercetarea 
în domeniul chimiei este chemată 
să răspundă unor cerințe tot mai 
largi legate de crearea de noi ma
teriale și înlocuitori cu caracteristici 
superioare, de valorificarea comple
xă a resurselor minerale și vegetale, 
de elaborarea unor tehnologii mo
derne, de înaltă eficiență". Insti
tutul de cercetări chimice Bucu
rești a devenit, sub îndrumarea to
varășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, Institutul Central 
de Chimie — un autentic consiliu 
științific și focar de progres al în
tregii ramuri. Propunindu-și în mod 
programatic organizarea întregii sale 
activități pe criteriile maximei efi
ciente științifice și economice, le
garea tot mai strînsă a cercetării de 
producție, scurtarea duratei de ma
terializare în practică a rezultatelor 
cercetării, institutul a introdus pen
tru prima dată în concepția și prac
tica cercetării științifice din țara 
noastră principiile mobilizatoare ale 
noii revoluții tehnico-științifice. Este 
semnificativ că peste 95 la sută din 
cele 570 de capacități de producție 
puse in funcțiune în combinatele și 
uzinele chimiei in anii 1976—1980 au 
la bază tehnologii elaborate în uni
tățile institutului, ceea ce a asigu
rat acestei ramuri unul din cele mai 
înalte grade de înnoire a producției. 
După modelul acestui institut-etalon, 
format și condus de tovarășa Elena 
Ceaușescu, au fost create institute 
centrale în principalele ramuri ale 
activității economico-sociale, prin 
mijlocirea cărora s-a putut genera
liza, în țara noastră, o apropiere 
reală, cuprinzătoare, a cercetării și 
proiectării de învățămîntul superior 
de specialitate și de producție, con
cretizată și în realizarea platforme
lor integrate de cercetare-invăță- 
mînt-producție ale chimiei, fizicii, 
electronicii, aeronauticii șl altele.

Importantele rezultate obținute de 
tovarășa Elena Ceaușescu pe tări
mul cercetării și ingineriei chimice 
și-au găsit expresia într-o operă 
științifică impresionantă, care îmbo
gățește literatura de specialitate și 
sporește prestigiul internațional al 
științei românești. Zeci de lucrări

științifice, publicate de prestigioase 
edituri, comunicate în reviste de 
profil, de înaltă autoritate profesio
nală, sau la simpozioane și congre
se naționale și internaționale, pre
cum și peste 20 brevete de invenții, 
materializate în tehnologii și pro
duse industriale au adus autorului 
lor respectul și aprecierea unanimă 
a lumii științifice. Frecvent citată 
în mediile specialiștilor este, cu 
deosebire, seria monografiilor con
sacrate de academician doctor ingi
ner Elena Ceaușescu compușilor ma- 
cromoleculari și domeniului de front 
avansat al cercetărilor privind sin
teza și caracterizarea polimerilor 
stereoregulați. Publicate de edituri cu 
renume din R.F. Germania, Italia, 
U.R.S.S., Franța, Marea Britanie, 
Olanda, Grecia, R. P. Chineză, Ja
ponia, Mexic și alte țări, aceste lu
crări sînt apreciate drept contribuții 
științifice de o valoare deosebită, re- 
levînd profunzimea și spectrul larg 
de preocupări ale autorului și ofe
rind, totodată, o imagine edificatoa
re asupra nivelului avansat atins de 
știința românească.

După cum se arată și In prezen
tarea editorială a volumului, perso
nalități de vază ale vieții științifice 
internaționale au adus inalte elogii 
meritelor științifice' ale tovarășei 
Elena Ceaușescu, evidențiind calită
țile deosebite ale cercetărilor sale 
privind compușii macromolecular! 
și chimia polimerilor și cauciucului, 
cercetări care — prin obiective, în
treaga lor orientare și rezultate — 
constituie o ilustrare elocventă a 
unei concepții înaintate față de ac
tul creației științifice, față de ro
lul pe care știința trebuie să-1 în
deplinească în lumea contemporană. 
„Prețuiesc întru totul cuprinderea

vastă șl deplina actualitate a cerce
tărilor Întreprinse de autoare — 
sublinia reputatul chimist din Marea 
Britanie, dr. Dorothy Hodgkin, lau
reată a Premiului Nobel, în prefața 
ediției engleze a cunoscutei mono
grafii „Poîimerizarea stereospecifică 
a izoprenului**.  Intr*eaga  dezvoltarea 
activității doamnei Elena Ceaușescu 
este pilduitoare. Colega noastră s-a 
angajat cu hotărîre în cercetarea 
unora din cele mai fascinante pro
bleme științifice ale zilelor noastre, 
și-a demonstrat capacitatea de a 
pune soluțiile obținute în serviciul 
practicii, al societății, de a asigura, 
de la nivelul înaltelor răspunderi 
ce 1 s-au încredințat, tehnologiile ne
cesare industriei, producției din 
țara sa“.

După cum este cunoscut, to
varășa academician doctor in
giner Elena Ceaușescu a fost aleasă 

■membru titular și membru de onoa
re de către reputate instituții știin
țifice naționale și internaționale din 
întreaga lume. Alături de înaltele 
distincții românești, de doctor in 
științe și membru al celui mai inalt 
for științific al țării — Academia 
Republicii Socialiste România — 
titlurile conferite de foruri științifi
ce, academii și universități din nu
meroase țări constituie o strălucită 
consacrare a unei bogate activități 
ce pune, în mod exemplar, știința în 
folosul progresulqi societății.

Angajării directe în munca de cer
cetare, rolului hotăritor pe care il 
îndeplinește în directivarea și coor
donarea acesteia, tovarășa Elena 
Ceaușescu le-a adăugat preocuparea 
permanentă de înscriere a științei 
românești într-un cadru de largă 
comunicare și cooperare internațio
nală. Participarea, la congresele na
ționale de chimie, a unor prestigioși 
oameni de știință din numeroase 
țari, ca și desfășurarea la București 
a celui de-al 29-lea Simpozion de 
macromolecule al Uniunii / interna
ționale de chimie pură și aplicată 
au marcat această preocupare prin 
evenimente de mare rezonanță.

Afirmarea științei ca teren și mij
loc de dialog intre națiuni, de pro
movare a valorilor independenței și 
suveranității naționale drept condi
ție a unei largi și echitabile conlu
crări între state, fără deosebire de 
orinduire socială, pe baza egalității 
și avantajului reciproc, consti
tuie un element central al înal
tei concepții a tovarășei Elena 
Ceaușescu asupra răspunderilor ști
inței în lumea contemporană. „Viața, 
progresul contemporan — eviden
ția in acest sens tovarășa Elena 
Ceaușescu — cer să se asigure ac
cesul larg și neîngrădit al tuturor 
popoarelor, al fiecărei țări — indife
rent de mărime, nivel de dezvoltare 
sau orinduire socială — la cuceririle 
științei și tehnicii moderne. In mod 
deosebit trebuie să se creeze con
diții pentru ca țările in curs de dez
voltare — rămase în urmă ca o con
secință a îndelungatei exploatări co
loniale, a relațiilor de inegalitate și 
dominație — să beneficieze larg de 
aceste cuceriri în eforturile lor pen
tru lichidarea subdezvoltării, pentru 
punerea tot mai largă în valoare a 
bogățiilor naționale și înaintarea 
mai rapidă pe calea progresului eco
nomic și social. Aceasta face nece
sară întărirea continuă a conlucrării 
internaționale, în condiții de depli
nă egalitate, de respect al indepen
denței și suveranității naționale, de 
neamestec în treburile interne și 
avantaj reciproc". Promovarea con
secventă a acestor idei, proprii în
tregii politici interne și externe a 
României socialiste, a sporit respec

tul șl aprecierea de care eminentul 
om de știință, academicianul doctor 
inginer Elena Ceaușescu se bucură 
peste hotare ; stau mărturie înaltele 
distincții ce i-au fost conferite de 
importante foruri ce se consacră 
problemelor mondiale — dintre care 
cităm : Medalia de aur cu plachetă 
a Institutului pentru Problemele 
unei Noi Ordini Economice Interna
ționale ; Medalia de aur „Mărie 
Curie" și Medalia de aur jubiliară 
a Institutului de Relații Internațio
nale din Roma ; Insigna de aur a 
Academiei Europene de Științe, Arte 
și Litere, alte importante distincții.

îmbinînd cu energie și eficiență 
calitățile de membru al Comitetului 
Politic Executiv al Comitetului Cen
tral al partidului și prim viceprim- 
ministru al guvernului cu răspunde
rea de președinte al Consiliului Na
țional pentru Știință și Tehnologie, 
tovarășa academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu aduce o contribu
ție hotărîtoare la afirmarea în prac
tică a răspunderilor directe ce revin 
științei și tehnologiei față de sar
cinile economiei, ale perfecționării 
sociale. Sub conducerea tovarășei 
Elena Ceaușescu, in toate sectoarele 
determinante pentru progresul teh
nic a) tării, pentru sporirea venitu
lui și avuției naționale se elaborea
ză și se desfășoară importante pro
grame — de creștere și valorificare 
superioară a bazei de materii prime 
minerale și energetice primare ; 
dezvoltare a sistemului energetic ; 
creștere a productivității muncii, a 
nivelului de tehnicitate și calității 
produselor ; reducere a costurilor și 
cheltuielilor materiale de producție, 
în primul rînd a consumurilor de 
materii prime și energie ; de re
cuperare și refolosire a tuturor re
surselor materiale și energetice ; 
sporire și diversificare a producției 
agricole ; de reducere a importuri
lor și echilibrare mai bună a aces
tora prin creșterea substanțială » 
exportului etc. <

Valoroasa culegere de cuvîntări 
apărută sub îngrijirea Editurii poli
tice ne oferă, prin conținutul ei, o 
imagine cuprinzătoare a personalită
ții autorului lor, personalitate pusă 
în lumină în cadrul de largă comu
nicare și impresionantă audiență de 
care tovarășa academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu se bucură 
In cele mai largi cercuri ale opiniei 
publice din țară și de peste hotare. 
Cuvîntările rostite la congresele na
ționale de chimie, la alte importante 
manifestări științifice de specialitate 
relevă profunda angajare profesio
nală. Înalta concepție asupra sensu
rilor necesare ale efortului de cu
noaștere științifică ale eminentului 
chimist, inițiator și organizator a! 
integrării cercetării științifice, ingi
neriei tehnologice ei invățămîntului 
de profil In dezvoltarea industriei 
chimice naționale. Memorabilele ex
puneri făcute de tovarășa Elena 
Ceaușescu de la înalta tribună a 
congreselor partidului, la Conferința 
Națională din 1982, la plenare ala 
Comitetului Central al partidului, 
ca și la plenarele Consiliului Na
țional pentru Știință și Tehnologie 
alcătuiesc o imagine grăitoare a ac
tivistului angajat in mod exemplar 
pe tărimul politicii științei, promo
tor neobosit al celor mai avansate șl 
eficiente direcții ale cercetării știin
țifice și progresului tehnic din țara 
noastră. Importantele cuvîntări rosti
te la congresele culturii și educației 
socialiste ne înfățișează cu strălu
cire pe militantul activ pentru creș
terea contribuției științei in proce
sul educației, al dezvoltării culturii, 
al formării omului nou. Prin cu
vintele rostite in fața unor presti
gioase reuniuni academice din dife
rite țări, cu ocazia primirii unor 
Înalte onoruri și distincții științifi
ce, noi idei și accente întregesc 
cuprinderea dimensiunilor acestei 
personalități de înalt renume a vie
ții științifice mondiale, strălucit ex
ponent al angajării politice și mo
rale a științei românești in dezvol
tarea multilaterală a țării, in solu
ționarea problemelor lumii contem
porane. Alte cuvîntări, între care 
expunerea programatică a scopu- . 
rilor și sarcinilor Comitetului 
Național Român „Oamenii de știință 
și pacea", a! cărui fondator și pre
ședinte. este tovarășa academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, 
Înfățișează pe larg concepția că
lăuzitoare, de exemplară ținută ci
vică, a luptătorului neobosit pen
tru afirmarea științei ca factor 
de dialog și conlucrare, de înțelegere 
și sporire a încrederii dintre popoare, 
pentru făurirea unei noi ordini eco
nomice internaționale într-o luma a 
păcii, mai bună și mai dreaptă.

„Ca oameni de știință și cercetă
tori — arăta tovarășa Elena Ceaușescu 
— avem marea răspundere și datorie 
să ne amplificăm eforturile, alături 
de popoarele noastre, susținind larg 
mișcările pentru pace ce se desfășoa
ră în întreaga lume, pentru oprirea 
cursei înarmărilor, a amplasării ra
chetelor nucleare in Europa, pentru 
făurirea unei lumi a păcii și colabo
rării, fără arme și fără războaie". 
Acest vibrant mesaj, ce cheamă la 
apărarea demnității științei, a vieții, 
libertății și fericirii oamenilor, înso
țește, ca un corolar luminos, profund 
umanist, opera științifică, intreaga 
activitate și imaginea in lume a 
celei mai prestigioase reprezentante 
a științei românești, al cărei nume 
este indisolubil legat de anii afir
mării plenare a revoluției tehnico- 
științifice în România.

Apariția volumului „Știința și pro
gresul societății" premerge in mod- 
fericit apropiata aniversare a zilei 
de naștere a tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, spo
rind, astfel, sentimentele sărbătorești 
cu care oamenii de știință, întregul 
popor intimpină acest eveniment. 
Cu profund respect și. aleasă prețuire 
adresăm, din toată inima, eminentu
lui Bavant, îndrumător neobosit al 
muncii noastre, urarea caldă de noi 
și strălucite succese in prodigioasa 
activitate pe care o desfășoară pe 
tărimul științei, in folosul progresu
lui societății, multă sănătate și fe
ricire. însuflețiți de înalta sa con
cepție, de marele exemplu pe care 
ni-1 oferă, ne angajăm ca, sub con
ducerea sa, să sporim mereu contri
buția științei și tehnologiei la infăp
tuirea mărețelor programe hotărite 
de Congresul al XIII-lea, să urmăm 
neabătut pe genialul lor făurar, to
varășul Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al partidului, președin
tele Republicii, pe calea luminoasă 
pe care ne călăuzește, spre culmile 
civilizației socialiste și comuniste.

Eminent om politic, 
proeminentă persona
litate In viața social- 
politică a României 
contemporane fi in 
spațiul solar al cultu
rii noastre, tovarășa 
Elena Ceausescu se 
constituie pentru noi 
toți ca un iradiant 
simbol ce întruchi
pează portretul patrio- 

, tic și moral, portretul 
revoluționar, plin de 
abnegație, a tot ceea 
ce înseamnă dă'ruitoa- 
re energie pusă în 
slujba înfloririi Româ
niei socialiste. Conti- 
nuînd tradiția revolu
ționară a eroinelor din 
istoria poporului ro
mân, tovarășa Elena 
Ceaușescu și-a dăruit 
intreaga forță crea
toare clasei muncitoa
re și partidului. De 
numele Domniei sala 
sînt legate temeinice 
inițiative in domeniul 
afirmării științei și 
culturii românești, al 
folosirii cuceririlor ge
niului uman în folosul 
omului, al vieții. 
Reputat savant de ta
lie mondială, unanim 
recunoscută de uni
versități și foruri aca
demice ale lumii, ope
ra științifică a tova
rășei Elena Ceaușescu 
onorează știința româ
nească pe toate meri
dianele continentelor. 
Orientările și organi
zarea cercetării știin

țifice in tara noastră 
poartă amprenta 

unei concepții mo
derne și revoluțio
nare, indisolubil le
gată de probleme
le social-economice și 
cultural-educative al» 
României socialiste 
multilateral dezvol
tate.

In domeniul politicii 
“culturale, prestigiul 
științific al tovarășei

Dino COCEA

Elena Ceaușescu con
tribuie benefic la afir
marea științei, cultu
rii și artelor naționa
le. Cultura și arta, 
dezvoltarea acestora 
datorează extrem de 
mult sprijinului acor
dat, spiritului revo
luționar ce caracte
rizează intreaga sa 
activitate consacrată 
progresului multila
teral al patriei. 
Aceeași prodigioasă 
activitate se mani
festă in orientarea 
întregului Invăță- 
mini, în spiritul po
liticii științifice a 
partidului, către in
tegrarea tot mai 
profundă cu pro
ducția și cercetarea, 
pentru pregătirea te
meinică a tinerei ge

nerații pentru mun
că șt viață.

Integrarea învăță- 
mintului cu cerceta
rea și producția, con
cepție modernă, re- 
voluțion'ară datorată 
secretarului general 
al partidului, a revo
luționat ; intreaga 
știință șt cultură con
temporană, oferin- 
du-le un vast cimp 
de afirmare, de pro
movare neabătută a 
noului. Spirit pași, 
cuprinzător, suflet 
plin de. dăruire și 
devotament, " tovarășa 
Elena Ceaușescu se In- 
scrie cu o nobilă ș> 
inconfundabilă pre
zență în istoria con
temporană a patriei 
noastre șt în inimile 
tuturor slujitorilor, de 
frumos și adevăr

Cu nelimitată grati
tudine, aducem un 
cald omagiu acestei 
eminente personali
tăți, inalt exemplu 
de abnegație și dă
ruire în slujba țârii, 
a înflorii ei neconte
nite. tmpreună cu u- 
rar ea fierbinte a în
tregului nostru po
por, ii adresăm to
varășei academician 
doctor inginer Elena 
Ceaușescu strămo
șescul „La mulți 
ani !“, multă sănă
tate și putere de 
muncă spre binele 
patriei, al națiunii 
noastre socialiste.

pentru muncă și viață
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întru mîndria țării
li urăm să aibă porte 
De viață și de sănătate,
Să ducă mai departe-n lume 
Al României bun renume.

Prin glasul meu rostesc cu dor 
Urarea-ntregului popor :
Ani mulți și buni întru mlndria 
Tării scumpe — Românio I

Sabina ȘERBAN 
comuna Frumușsni, județul Arod

Pentru zorii comuniști 
înaltă cinstire 
Elenei Ceaușescu, 
Gindului ei înălțător
Prin care trimite spre oameni
Și spre fericirea lor 
Cele mai frumoase idealuri 
Desprinse din tainele științei,
De ea descifrate,
Și cu care încununează
Renumele patriei sale
Pe tot cuprinsul planetei.

Respectuos omagiu
Din cugetul nostru românesc, 
Femeii-erou, care și-a dăruit țării 
întreaga lumină.
Și sufletul și l-a dăruit
Acestei patrii, 
înălțării ei către cele mai cutezătoare culmi, 
Aleasă urare și cinstire
Elenei Ceaușescu,
Femeia-simbol al luptei revoluționare 
Pentru zorii comuniști
Ai României.

Viorel COZMA

Cit și neamul cel străbun
Trăiască lingă cel drag 
Cit și roșul nostru steag I 
Trăiască lîngă cel bun 
Cit și neamul cel străbun I 
Trăiască lingă el drept 
Cu poporul înțelept I 
Trăiască sub tricolor 
Cu cel brav conducător I 
Cu toți fiii laolaltă 
Ce-n viu grai, îi zic deodată : 
Să trăiți ani fericiți 
Ca și pomii să-nfloriți. 
Ca și pomii-a luna mai 
Pe frumoase guri de rai I

Emilian CORICl
muncitor. Motru

n

ț 
ț
ț

i 
ț
ț

î
î

î
A

î 
ț
L 
î

ț 
ț

*

ț
*

ț
J

„Partidul — spunea tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — trebuie să con
sidere educarea și formarea tinere
tului pentru muncă șl viață in spi
ritul concepției revoluționare cu una 
din cele mai înalte misiuni ale sale". 
Pornind de la acest imperativ major, 
ne-m propus ca, împreună cu co
muniști de la catedră, cu specialiști 

! din producție, eu uteciști din șco- 
> iile municipiului TIMIȘOARA, să a- 
I profundă» cîteva din ideile prlnci- 
I paie subliniate în documentele Con

gresului al XIII-lea privitoare la 
complexa menire formativă și educa
tivă a școlii și oamenilor săi, la rolul 
Important al organizațiilor de partid 
și de tineret în pregătirea pentru 
muncă șl viață a tinerelor generații.

Liceul de matematlcă-fizicâ tir. 1, 
cu profil de Informatică. Elevii clasei 
a Xll-a A dezbat, impreună cu pro
fesoara lor dirigintă, Dorina Mărgi*  
neanțu, o temă educativă : „Profilul 
omului de știință, al specialistului 
contemporan, rolul lor In societatea 
noastră socialists" înscrisă Intr-un 
ciclu mal amplu de dezbateri educa
tive — desfășurat de-a lungul celor 
patru ani de liceu de cînd profesoara 
dirigintă lucrează cu această clasă — 
tema vizează conturarea profilului 

! profesional și spiritual, etic șl uman 
;i a! elevilor aflați acum In pragul In

tegrări! In muncă, In viață Se vor
bește. cu entuziasm șî pasiune, des
pre certitudinile virstef lor tinere 
siguranța viitorului ioc de muncă și 
a împlinirii profesionale și umane, 
vegheată cu grijă șl răspundere de 
partidul șl statul nostru; despre mtn- 
dri» tînărulul specialist din România 
de a participa cu înflăcărare la dez
voltarea economică, socială, culturală 
a țării sale, ca și despre perseveren
ță, dirzenle, ordine, cinste și alte tră
sături ale profilului moral al omului 
nou al patriei noastre.

Cu permisiunea profesoarei diri
gintă, II solicităm pe elevi, in înche
ierea acestei dezbateri, să răspundă, 
pe scurt, In scris, la Întrebarea : „Ce 
înțelegeți prin spirit revoluționar, 
prin cutezanță revoluționară Re
zultatul ? 36 de adevărate „profesiuni 
de credință", «I căror numitor pornim 
este munca, Învățătură, dorința d» 
cunoaștere — formulata cu sincerita
tea, gingășia șl entuziasmul specifice 
tinereții autorilor. Spicuim citeva. cu 

’ părerea de rău cfl spațiul nu ne per
mite mai mult

„De multe ori mS gindesc la mun
ca mea viitoare, Iar năzuința cea mal 
fierbinte esta să realizez ceva deose
bit prin care să contribui Ia progre
sul țârii noastre. Nu cred că există 
țel revoluționar mal nobil dgelt ace
la de a-ți consacra tot ce ai mai bun 
In ființa ta poporului din care tact 
parte" — Diana Șt&riescti

„A ti romantic revoluționar în
seamnă • visa șt a te pregăti pentru 
zidirile de granit aie viitorului, »• 
lupta pentru ca oamenii să se bucure 
de pace, de frumos" — Florin Andrei

„Înseamnă, In primul rtnd. s In- 
\ văta, a învăț® șl a munra. a-U însuși, 

•șa cum părintește ne îndeamnă to
varășul Nicolae Ceaușescu, cele mal 
noi cuceriri «le cunoașterii, pentru ■ 
deveni un om folositor țârii șl po
porului tău" -*  Dan Manea

Răsfoim, tmpreună cu profesoara 
dirigintă, răspunsurile elevilor Cei 
mai mulți dintre ei evocă momen
tele emoționante ale unor excursii 
prin țară, ale unor vizite tn fabrici 
sau Instituții științifice, ale unor 
eforturi de muncă patriotică la 
obiective de interes economic sau 
discuții interesante in orele de clasă 
„Este o dovadă In plus că au in
fluență educativă puternică acele 
acțiuni, din clasă șl din afara clasei, 
care răspund direct, concret intere
sului de cunoaștere ai tinerilor, al e- 
levilor noștri, că le oferă prilejul unor 
noi și diverse cunoștințe și experiențe, 
le dau răspuns unor întrebări de viață.

de muncă — consideră prof. Dorin» 
Mărgineanțu. Documentele Congresu
lui al XIII-lea al partidului sînt pen
tru noi, oamenii școlii, dătătoare de 
elan și cutezanță, pentru a aprofunda 
și diversifica opera educativă a școlii, 
pentru a-i forma pe tineri nu numai 
ea muncitori și specialiști de nădej
de, ci și ca cetățeni și patrioți și oa
meni de omenie ai țării noastre. In 
această optică trebuie să ne revedem 
și îmbogățim programele noastre de 
activitate cu elevii ca profesori, ca 
diriginti". ,

Fiecare lecție in parte, toate disci
plinele de studiu din școală in an
samblul lor pot si trebuie să concura 
la conturarea profilului profesional 
și spiritual, uman si etic al elevilor 
de azi, muncitorii și specialiștii de 
miine ai tării, sâ-i formeze în spiri
tul concepției revoluționare a parti
dului nostru, a! exigentelor normelor 
etieii și echității socialiste. Este opi
nia unanim exprimată de interlocu
torii noștri timișoreni, participanți la 
o masă rotundă organizată de redac
ție cu concursul Inspectoratului șco
lar al județului Timiș. Argumenta 
contrete ■

— Concepția clarvăzătoare, origi
nală și mobilizatoare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, conducătorul 
partidului șl statului nostru, cu pri
vire la Integrarea. inVfttftmintului cu 
producția de bunuri materiale și cu 
cercetarea științifică — consideră 
tng. Ilie Mueiuiu, directorul Liceului 
agroindustrial — reprezintă funda
mentul politic, ideologic al întregii 
noastre activități. Pentru atinge
rea obiectivului pe care-l dezbatem, 
este necesară o mal activă și atentă 
valorificare sub raport educativ » 
timpului de muncă productivă a ele
vilor. Și o replică hotărită, combativă 
la acele stări de inerție și rutină 
care seacă seva de viață și interes » 
orelor de practică, le lipsesc de ele
mentul stimulativ și mobilizator sl 
rn uncii interesante și adevărate, 
creatoare de bunuri materiale și spi
rituale".

— Prin conținutul lecțiilor avem 
datoria de onoare de a-i convinge pe 
elevi că prezentul șl viitorul tării 
nuastre depind de munca rodnică, 
entuziastă » tntregului popor, d« 
contribuția fiecărui cetățean al țării 
—■ spunea prof. Lucia Cadar, director 
adjunct «1 Liceului industrial nr. 9. 
A fi uu elev foarte bun astăzi, defi
nind temeinice cunoștințe științifice 
•i deprinderi practice, înseamnă a fi 
inline un rtmneltur eu înaltă pregă
tire prufesiouală, policalifîcat. capa
bil Sâ stâpîneascâ și să Utilizeze cu 
•ficTență tehnic» cea mal înaintată.

Exemplelor concrete vțzlnd modul 
cum lecțiile de fizică, matematică, 
tehnologie etc. pot sl trebuie să con
tribuie ia formarea In spirit revolu- 
ționsr » elevilor le-au fost adăugate 
«oluțlî șl propuneri pentru continua 
racordare » lecțiilor, a activităților 
educative l» cerințele dezvoltării 
economice a țârii, ale formării și 
perfecționării torței de muncă, ale 
promovării noului In tehnică, știință, 
cultură

—, Toate disciplinele predate în 
școală pot țț, trebuie sâ contribuie, 
împreună cu acțiunile educative ele 
organizației U T.C., ia formarea ti
nerelor generații in spirit revoluțio
nar — a subliniat prut. Oltea Maria 
Muțiu; directoarea Liceului de fllolo- 
gie-istorie. Tocmai de aceea acordăm 
importanța care șe cuvine unor dis
cipline care prin conținutul și moda
litățile specifice de predare au meni
rea de a contribui plenar la contu
rarea profilului politic, spiritual, etic 
al cetățeanului de mîine al României 
socialiste și comuniste. Am numit 
prin aceasta limba si literatura ro
mână, istoria și geografia patriei, 
științele sociale predate In școală.

Horiră DINULESCU

O artă animată 
de idealuri umaniste

ÎNALTĂ CINSTIRE
(Urmare din pag. I)
rane, tovarășa Elena 
Ceaușescu militează cu 
malta abnegație a fe
meii și a mamei pen
tru pace, pentru mâță, 
pentru punerea uria
șelor forțe ale științei 
in slujba progresului, 
a existenței umane, 
unind sub înaltul său 
exemplu pe oamenii 
de știință și cultură 
chemați să valorifice 
in beneficiul omului

marile cuceriri ale 
geniului uman, pentru 
Instaurarea urțui cli
mat de emulație crea
toare. Un climat al 
păcii, al afirmării ce
lor mai înalte însu
șiri umane.

Alăturăm omagiului 
cald și respectuos pe 
care-l aducem tova
rășei academician doc
tor inginer Elena 
Ceaușescu dorința 
noastră fierbinte de a 
sluji țara, poporul ș!

partidul prin întreaga 
noastră activitate, prin 
opere de artă in care 
să strălucească fap
tele glorioase ale eroi
lor patriei, munca și 
realizările strălucite 
ale națiunii noastre in 
această măreață epo
că ce poartă cu în- 
dreptățire numele de 
„Epoca Ceaușescu". 
cea mal rodnică din 
îndelungata Istorie a 
scumpei noastre 
Românii.

FIERBINTE PATRIOTISM
(Urmare din pag. I)

Iui in toate domeniile, 
ca stimuli ai ideilor și 
moralei publice, ca 
mijloace puternice de 
educație patriotică și 
revoluționari.

Exigența și sensibi
litatea sa firească la 
tot ce înseamnă fru
musețe morală și ar
tistică ne stimulează 
pe noi toți, oamenii 
de cultură și artă, in

efortul de a răspunde 
pmn noi lucrări de 
valoare chemărilor 
formulate !a Congres 
de secretarul general 
al partidului pentru 
ca toții creatorii si fie 
in permanență atașați 
vieții și luptei po
porului român, si le 
cunoască in toată pro
funzimea lor, să faci 
din ele sursa inspira
ției și muncii lor ar
tistice.

Ne însoțim deci 
omagiul nostru res
pectuos de azi cu do
rința de a sluji parti
dul și țara prin opere 
de artă autentice și 
durabile in timp, In
spirate și inspiratoare 
de frumuseți noi, 
pe măsura 'epoci1 
inconfundabiie ce o 
trăiesc și o vor trăi 
constructorii socialis
mului și comunismu
lui In România.

Integrată complexe
lor manifestări prile
juite de „Zilele, cultu
rii bulgare la Bucu
rești", expoziția <1e 
pictură contemporană 
din R P Bulgaria 
(sălile Dalles) s-a im
pus atenției generale 
nu numai din punctul 
de. vedere al concen
trării unul important 
număr de forțe artisti
ce" de primă mărime în 
arta țării vecine și prie
tene, ci și pentru că a 
favorizat o succintă 
privire de ansamblu 
asupra preocupărilor 
și realizărilor mui im
portante obținute do 
artiștii bulgari.

Selecția, inevitabil 
restrînaâ a lucrărilor 
prezentate, a înlesnit 
o privire, complexă a*  
supra unbr modalități 
diferite de abordare a 
realităților tftugarlei 
contemporane, a ten
dinței pictorilor de a 
ae integra structurilor 
vieții .ontemporane, 
de a evoca momente 
de adtncă semnificație 
ale unui trecut eroic. 
Transformarea în ima
gine vizuală a realită
ților contemporane atit 
de bogate in sensuri 
este dealtfel un proces 
complex pe care pic
tura bulgară creată in 
ultimele decenii l-a 
pus plenar in eviden
ță. Prin dimensiunile 
lor (cel mai ades mo
numentale). prin aspi
rația spre sinteză, spre 
o exprimare modernă, 
prin grava seriozitate 
cu care este privit ac
tul creator, cele mai 
valoroase lucrări pre
zente pe simezele sălii 
Dalles au atestat toc
mai dorința de a depăși

simpla jncintare a re
tinei pentru a pătrun
de in conștiințe, pen
tru a da ideii un' te
ren amplu de manifes
tare Sint trăsături ge
nerale pe care le pun 
în evidență pictura 
unor bine cunoscut! ar
tiști cum stnț Bencio 
Obrecikov. Svetlin Ru- 
sev, Diraităr Kirov. 
Decico Uzunov, Hristo 
Stefanov, Teuton So- 
kerov, Vladimir GoeV, 
Naiden Petkov, Vast- 
le Barakov. Vesa Va-

Expozifia 
de pictura 

contemporană 
din R.P. Rulparia

sllieva, Vera Nedkova, 
Ioan Leviev ș.a, tn lu
crările lor au putut fi 
descifrate expresii, pe 
cure le-am numi poe
tice, ale marilor reali
tăți investigate fia 
prin evocarea de esen
ță lirică a frumu
seții și roadelot pă- 
mintuiul, fie acordînd 
prioritate imaginației, 
puterii- expresive a 
imaginii. Inerente di
ferențe stilistice, re
flex direct al aparte
nenței artiștilor iu o 
generație sau alta, 
au. materializat tot 
a ti tea experiențe de 
viată In care angajarea 
socială a artiștilor a 
avut drept finalitate 
reevaluarea calităților 
estetice ale realității 
înconjurătoare. Vibra
ția de umanitate este 
o constantă. Si nu nu
mai portretul a ilus
trat-o. Trupul ome
nesc surprins tn miș

cările și gesturile Iui 
cotidiene sau festive, 
integrat In compoziții 
sau prilej.-de singulară 
contemplare, a oferit 
mereu punctul de ple
care a numeroase lu
crări. De la cadența 
solemnă a marilor 
compoziții de evocare 
Istorică spre aspecte 
ale realităților diurne, 
prin soluțiile tehnice 
la -care a făcut apel, 
fiecare lucrare în par
te vădește aceeași 
bucurie în fața mate
riei. aceeași plăcere de 
a crea imagini suges
tive, de calitate, minu- 
Ind mijloacele mai 
tradiționale sau măi 
moderne ale picturii.

Expoziția care pre
zintă lucrările unora 
dintre cei mai apreci
at! și reprezentativi 
pictori bulgari a con
tribuit o dată mai mult 
ia o mai bună cunoaș
tere și apropiere spiri
tuală a țărilor noastre, 
la dezvoltarea în con
tinuare a relațiilor 
noastre culturale, care 
tn ultimii ani au cu
noscut o frumoasă 
amplificare și diversi
ficare: Este o realitate 
pe care a confirmat-o 
nu doar peisajul din 
România semnat de 
Bencio Obrecikov, ci. 
în egală măsură, nu
meroasele expoziții de 
arta românească orga
nizate in R. P. Bulga
ria. Iată de ce expozi
ția din sălile Dalles 
a constituit pentru vi
zitatorii români încă 
un binevenit și nece
sar prilej de cunoaș
tere și apropiere reci
procă.
Marina PREUTU
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Uzina se străduiește să-și onoreze numele
Faptul că Întreprinderea „23 âa- 

gust" poartă numele zilei care a 
marcat începutul unei noi ere în 
istoria țării implică pentru între
gul colectiv o răspundere sporită, 
de care sintem cu toții conștienți 
și căreia ne străduim să-i facem 
față, cu cinste, in activitatea noas
tră. înfăptuirile anului jubiliar pe 
care l-am încheiat — anul celei 
de-a 40-a aniversări a zilei ce a 
dat denumirea uzinei — sint pentru 
noi un impuls ca'in 1935 să ob
ținem realizări și mai însemnate.

Astăzi, la începutul ultimului an 
al cincinalului, uzina noastră, in 
care lucrez din anul 1943, este un 
adevărat colos industrial cu un co
lectiv de peste 19 000 oameni ai 
muncii din care peste 1 000 au stu
dii superioare, iar valoarea produc
ției sale anuale depășește 6 miliarde 
de lei. In anii noștri s-au înălțat 
halele de locomotive, fabrica de 
utilaje complexe, noua forjă, a fost 
extinsă mult sculăria, și-au sporit 
considerabil capacitatea și s-au 
modernizat cele trei turnătorii — 
de tontă, de oțel și neferoase, s-au 
înălțat fabricile de motoare, a luat 
ființă institutul pentru cercetări și 
proiectări.

Noul destin al întreprinderii 
noastre se leagă, poate intr-o mă
sură mai-mare decit al altor între
prinderi, de gindlrea clarvăzătoare 
și de inițiativa dinamizatoare a to
varășului Nicolae Ceaușescu, Con
ducătorul iubit si stimat al poporu- 
lui român, care s-a aflat de nenu
mărate ori in mijlocul nostru. In
dicațiile prețioase pe care ni le-a 
dat, sarcinile concrete pe care ni 
le-a stabilit au avut consecințe

Frumosul chip de azi al unui
In drum spre locul meu de mun

că, sau aflat cu treburi prin mi
lenarul nostru oraș, privesc adesea 
în jur și ceea ce mi se oferă pri
virilor mă face să mă gindesc la 
profundele prefaceri pe care le-a 
trăit. Satu Mare în ultimele de
cenii.

In anii construcției socialiste și 
îndeosebi in perioada de după 
Congresul al IX-lea, de la care se 
împlinesc in acest an două dece- 
nii, perioadă ce poartă, pe drept, 
numele ctitorului României de azi, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, ora
șul nostru de pe Someș a devenit 
un puternic centru industrial al 
țării cu întreprinderi moderne cum 
sint „Unio", fabrica „23 August" 
de mașini de gătit, cea de țesături 
— „Ardeleana", de confecții — 
„Mondiala", de mobilă, întreprin
derea de prefabricate, unități ale 
industriei alimentare. Astăzi, indus
tria municipiului realizează în nu
mai 57 de zile producția obținută 
in intreg anul 1965. Satu Mare ocu
pă în prezent locuri de frunte în 
producția națională de utilaj mi
nier, mașini de gătit cu gaze (lo
cul I), confecții, mobilă etc. Dacă 
in primii ani de după 1944 între
prinderea „Unio" era o simplă uni
tate de reparat, vagoane, în pre
zent a devenit o citadelă de prim- 
rang a industriei românești care 
realizează jumătate din producția 
de utilai minier a țării. Dacă in 
anul 1965 produsele purtind marca

O firmă de prestigiu a electrotehnicii românești
Rod al politicii clarvăzătoare de 

repartizare armonioasă a forțelor 
de producție pe întregul teritoriu 
al țării, politică promovată cu con
secvență de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, întreprinderea . de con
ductori electrici emailați din Za
lău — firmă de prestigiu a elec
trotehnicii românești — iși rapor
tează întotdeauna împlinirile la 
anul 1974, primul an de producție 
din scurta istorie de numai zece 
ani a unității.

In acest prim deceniu de exis
tență, întreprinderea noastră a ob
ținut mari realizări pe care le-am 
consacrat celui de-al XIII-lea Con
gres al partidului. Printre aceste 
realizări ar fi suficient, bunăoară, 
să menționez că, față de 1974. in 
anul recent încheiat am produs 
mai mult cu aproape 20 000 tone 
sîrmă trefilată și 12 000 tone con
ductoare de bobinaj. Tot în acest 
interval a fost pus in funcțiune la
minorul de cupru, unul dintre cele 
mai moderne din lume, și s-au in
trodus in fabricație 16 familii de 
produse electrotehnice cu peste o 
mie de sortotipodimensiuni. Tot in 
acest deceniu au fost realizate 16 
tehnologii noi dintre care trei au 
fost brevetate și reprezintă inven
ții. Dealtfel, in perioada la care ne

Unități turistice in județul Sibiu

Numeroase locuri 
pitorești din județul 
Sibiu îmbie la popas. 
Penj.ru ca șederea tu
riștilor să fie cit mai 
plăcută, in orice an’o- 
timp le stau la dispo
ziție atrăgătoare și 
confortabile unități de 
cazare și de alimenta
ție publică. Una din
tre acestea este cabana 

„Fintinița haiducului", 
amplasată la circa 
8 km de comuna Avrig 
șl la 17 km de Sibiu, 
pe drumul național 
spre Brașov. Situată 
intr-o zonă de mare 
interes turistic, unita
tea dispune de locuri 
de cazare, restaurant, 
braserie, bar de zi.

deosebit de pozitive asupra dez
voltării uzinei. asupra formării 
profilului ei actual, asupra atmos
ferei de muncă rodnică ce dom
nește la noi. Realitatea este că to
varășul Ceaușescu a urmărit în
deaproape procesul complex de 
modernizare a producției, de in
troducere a unor fluxuri tehnolo
gice la nivelul celor mai avansate 
pe plan mondial. La conferința 
organizației de partid a municipiu
lui București secretarul general al 
partidului a criticat rămînerile se
rioase in urmă in înfăptuirea pro
gramului de dezvoltare a uzinei, de 
promovare a progresului științific 
și tehnic. In prezent colectivul 
uzinei este angajat din plin in re
medierea acestor lipsuri intr-un 
răstimp cit mai scurt posibil.

In Raportul Comitetului Central 
pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu 
l-a prezentat la Congresul al 
XIII-lea al partidului se subli
nia ca industria noastră socialistă 
va pune in centrul activității sale 
dezvoltarea intensivă, ' realizarea 
unor produse noi, cu calități supe
rioare, care să satisfacă in condiții 
tot mai bune cerințele tuturor ra
murilor economiei naționale.

Munca entuziastă, creatoare, pen
tru transpunerea in viață a acestor 
insuflețitoare prevederi a cuprins 
și colectivul uzinei noastre. Ast
fel, de exemplu, in prezent rea
lizăm locomotive diesel hidraulice 
și diesel electrice de diferite tipuri 
și puteri, pentru toate tipurile de 
ecartamente existente și pentru 
toate condițiile climatice, motoare 
pentru locomotive, pentru instala
ții de foraj, pentru nave, pentru

„Unio" erau cunoscute numai in 
trei țări străine, in prezent loco
motivele de mină, transportoarele 
de diferite tipuri și capacități, ma
șinile de încărcat minereu, mași
nile de extracție și altele sint cu
noscute și apreciate in peste 20 
de țări de pe diferite continente. 
O astfel de evoluție este caracte
ristică și celorlalte întreprinderi 
sătmărene, ceea ce a făcut ca di
namica exportului să devanseze 
ritmul de creștere a producției in
dustriale a municipiului.

In ansamblu, economia orașului 
nostru oferă astăzi peste 72 000 
locuri de muncă din care mai bine 
de jumătate s-au creat după anul 
196x

Odată cu impetuoasa dezvoltare 
Industrială, Satu Mare a cunoscut 
și o adevărată „explozie" demogra
fică și urbanistică. Populația ora
șului depășește în prezent 126 000 
de locuitori, adică un număr dublu 
față de cîți avea în 1965. De o 
parte șl de alta a Someșului au 
apărut cartiere noi ce însumează 
circa 24 000 de apartamente. In 
cele cinci cartiere noi de pe malul 
sting al riului locuiește deja peste 
60 la sută din populația municipiu
lui, Pe malul lui drept se înalță 
semețe edificiile moderne ale nou
lui centru al orașului. Sătmărenii 
se mtndresc pe drept cuvînt cu 
palatul politico-administrativ, cu 
casa de cultură a sindicatelor,' cu 
galeria de artă, opere arhitecto- 

referim, au fost brevetate aici 16 
invenții și peste 70 de inovații a 
căror eficiență economică se ridică 
la peste 17 millogne lei anual. Va
loarea producției-marfă a crescut, 
față de 1974, de 9 ori, iar produc
tivitatea muncii a sporit cu aproa
pe un milion lei pe persoană.

In anul 1984 colectivul întreprin
derii noastre și-a . îndeplinit și de
pășit toate angajamentele pe care 
și le-a asumat in cinstea Congre
sului al XIII-lea al partidului, sl- 
tuindu-se în rindul fruntașilor pe 
ramură în. întrecerea socialistă. Au 
fost livrate suplimentar partene
rilor noștri externi produse in va
loare de peste 10 milioane lei. Au 
fost proiectate și realizate, prin 
autoutilare și cooperări, piese de 
schimb și subansamble, dispozitive 
de automatizare și materiale nece
sare producției, care inițial erau 
prevăzute a se achiziționa din im
port, realizind astfel o economie 
valutară de peste 750 000 dolari. Au 
fost omologate o serie de produse 
noi, de calitate superioară.

In noaptea de revelion am as
cultat cu atenție mesajul de Anul 
nou adresat întregului nostru popor 
la posturile de radio și televiziune 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu. In 
mesaj au fost definite succint sar
cinile economice esențiale ale anu

O gazdă ospitalieră 
există și in orașul Ag
nita : complexul tu
ristic „Dacia", cu 42 
locuri de cazare și 128 
locuri la mese. De la 
recepție turiștii iși po . 
închiria diverse jocuri 
distractive.

In fotografie : Com
plexul turistic „Dacia". 

autobasculante de 50 și 100 de tone. 
Fabrica de utilaje tehnologice 
complexe realizează fabrici de ci
ment, utilaje pentru combinate 
metalurgice, compresoare pentru 
industriile r^inieră, petrolului, chi
mică, iar in curind și pentru ener
getica nucleară. Numai in cursul 
anului 1983 au fost asimilate mai 
multe produse decit in întreg cin
cinalul precedent, iar pînă la sfir- 
șitul anului in curs, 1985, întrea
ga familie de motoare compresoare 
și locomotive va fi înnoită. Printre 
realizările noastre din 1984 merită 
amintite motoarele și grupurile de 
motoare de 350—700 CP moderniza
te, cu consum redus de combustibil, 
cu o anduranță de 18 000 ore, mași
na automată pentru montarea și în
treținerea șinelor de cale ferată, 
locomotiva modernizată de 800 CP 
echipată cu motor imbu&itătit, noi 
grupuri electrogene și de foraj. 
Produsele uzinei sint exportate iii 
numeroase țări. împreună cu tova
rășii mei.de echipă, de la montajul 
locomotivelor, am aplicat inovații și 
raționalizări cu o valoare de peste 
un milion lei.

Angajamentul nostru ferm în 
noul an in care am pășit este 
acela de a' obține noi și cit mai 
mari succese în activitatea, noastră 
de producție pentru a îndeplini in 
mod exemplar mărețele sarcini tra
sate de Congresul al XIII-lea al 
P.C.R.

Gheorcjhe BURUC 
șef de echipă,
Erou a! Muncii Socialiste 
întreprinderea „23 August" 
București

oraș milenar
nice reprezentative ale acestor ani.

Pe lingă locuințe și construcții 
social-culturale noi, beneficiem și 
de alte dotări de care depinde în 
egală măsură calitatea vieții, bu
năstarea noastră. Grija pentru să
nătatea oamenilor s-a concretizat, 
intre altele, prin darea în folo
sință a unui spital, a unor noi po
liclinici, prin dublarea numărului 
de cadre medicale medii și de 
medici.

Asemenea locuitorilor tuturor 
orașelor și satelor țării noastre, și 
colectivele de oameni ai muncii din 
Satu Mare au pășit în noul an 1985 
animate de voința fermă de a răs
punde prin fapte la apelul adre
sat de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
in mesajul său de Anul nou de a 
acționa neabătut pentru perfecțio
narea continuă a întregii activități, 
de a pune in valoare inițiativa și 
capacitatea creatoare a oamenilor 
muncii, de a introduce un înalt 
spirit de ordine, disciplină și res
ponsabilitate in toate domeniile 
vieții ecdnomlce și sociale astfel 
incit realizările ultimului an al 
actualului, cincinal să constituie o 
temelie trainică pentru trecerea la 
înfăptuirea. cu succes a viitorului 
cincinal, ț istoricelor hotărîri a- 
doptate die Congresul al XIII-lea 
al partidului.■■
Alexandra OLAH 
șef de ecihipă 
la fntreprlhcierea „Unio" Satu-Mare 

lui in care abia am intrat, anul 
hotăritor al cincinalului actual. Și 
colectivul întreprinderii noastre 
este ferm hotărit să răspundă la 
insuflețitoarele chemări cuprinse in 
acest mesaj ridicind în continuare, 
nivelul tehnic șl calitatea produc
ției, asigurind o creștere și mai 
mare a productivității muncii, re- 
ducind consumurile materiale . și 
energetice, sporind la un nivel și 
mai înalt eficiența întregii activi
tăți, acordind o atenție deosebită 
factorilor intensivi. Pentru a putea 
atinge aceste obiective am pornit, 
încă din primele zile ale noului 
an, cu elan, cu entuziasm, la în
deplinirea exemplară a planului 
de producție la toți indicatorii săi.

Toate împlinirile primului dece
niu de existență a intreprihderii 
noastre le inmănunchem intr-un 
cald omagiu adus celui ce a sem
nat actul ei de naștere în geo
grafia economică a Sălajului — 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Ele 
reprezintă expresia afirmării con
tinue a progresului material și 
spiritual pe aceste meleaguri ale 
țării.

Ioan CIORAN
director adjunct al întreprinderii 
de conductori electrici emailați 
Zalău

Depunerile 
pe obligațiuni 

C.E.C. cu cîștiguri
Creșterea continuă a număru

lui depunătorilor și a volumului 
economiilor păstrate de aceștia pe 
diferite instrumente de economi
sire demonstrează încrederea de 
care se bucură in marea masă a 
cetățenilor Casa. de Economii Și 
Consemnațiuni.

Unul din instrumentele de econo
misire mult solicitate de populație 
sint obligațiunile C.E.C. Cu ciști- 
guri. Audiența largă de care se 
bucură obligațiunile C.E.C. se da- 
torește avantajelor pe care le pre
zintă printre care : întreaga dobin- 
dă aferentă de 4 la sută pe an se 
acordă sub formă de cîștiguri în 
bani prin trageri la sorți lunare ; 
obligațiunile se pot procura in nu
mărul dorit fără mici o formalita
te de la oricare unitate C.E.C. sau 
poștală care face operații pentru 
C.E.C. ; obligațiunea C.E.C. cu cîș
tiguri este un instrument de eco
nomisire la Durtător, iar sumele 
depuse pe obligațiuni C.E.C. se pot 
restitui oricînd la cerere de la ori
care unitate C.E.C. sau poștală din 
mediul urban sau rural.

Este important de reținut că, In 
orimele zece zile ale fiecărei luni, 
obligațiunile C.E.C. cu cîștiguri se 
pot procura la valoarea lor nomi
nală. De asemenea este bine de 
reținut că toate obligațiunile C.E.C. 
existente la populație participă cu 
șanse egale de cîștig la fiecare 
tragere la sorți lunară.

CARNET CQTIOIIAINI
■ In Munții Sebeșului, construc

torii hidrocentralei de la Săsciori, 
din județul Alba, care va intra în 
funcțiune anul acesta, și-au In
tensificat eforturile pentru realiza
rea lucrărilor prevăzute in grafic. 
In aceste zile, în corpul viitorului 
baraj de beton de la Obrejii de 
Căpilna, în spatele căruia se va 
forma lacul de acumulare, au fost 
turnați primii 1 000 mc de beton. 
Tot în această perioadă, cronica 
șantierului a consemnat străpunge
rea puțului forțat, etapă importan
tă pentru execuția lucrărilor fina
le în centrala hidroelectrică,

H La întreprinderea „Electromo
tor" din Timișoara a fost conceput 
și asimilat în fabricație primul 
motor românesc ■ destinat acționă
rii instalațiilor din domeniul ex
tracției de hidrocarburi. In 1984, 
aici au mai fost asimilate peste 100 
de tipuri și variante noi de mo
toare electrice șl alte utilaje elec
trotehnice de ridicat nivel tehnic, 
Iar anul acesta vor fi introduse în 
fabricație o serie unitară de mo
toare electrice de uz general și 
special, motoare monofazate cu 
cuplu de pornire mărit, motoare 
„pas cu pas" utilizate în tehnica 
de calcul și la echiparea mașinilor- 
unelte cu comandă numerică, a ro
boților industriali, a altor utilaje 
destinate automatizării și electro- 
nizării proceselor tehnologice.

S Muncitorii, inginerii și tehni
cienii de la întreprinderea „Unio" 
Satu Mare au omologat și livrat 
beneficiarilor două utilaje miniere 
realizate in premieră pe țară. Este 
vorba de noul tip de transportor 
și de concasorul de bulgări inte
grabil. Primele exemplare din noi
le utilaje, care asigură obținerea 
unor importante sporuri de produc
ție, au și fost puse în func
țiune în unități aparținătoare Com
binatului minier' Valea Jiului.

H Un colectiv de la Institutul de 
cercetări științifice și inginerie teh
nologică pentru construcții navale
- ICEPRONAV Galați, în co
laborare cu specialiști de ia Mi
nisterul Industriei Lemnului și Ma
terialelor de Construcții a finalizat 
și omologat un nou produs naval
- material de protecție a navelor 
contra incendiilor. Intrucit acesta 
pînă acum se importa, realizarea 
conduce la obținerea unei impor
tante diminuări a efortului valu
tar.

■ In cei patru ani al cincina
lului au fost construite în județul 
Argeș peste 17 000 apartamente cu 
un grad sporit de confort. Numă
rul totai de apartamente construi
te în anii socialismului se ridică la 
70 000. In toate orașele argeșene 
s-au creat cartiere și centre civi
ce moderne, cu tot confortul ne
cesar. Anul acesta, zestrea locptivâ 
va crește cu încă 3 500 aparta
mente.

S Brigada nr. 2 Livezeni a în
treprinderii de antrepriză pentru 
construcții și montaje miniere Va
lea Jiului a predat beneficiarului
- Institutul de mine din Petroșani — 
noi spații destinate invățămîntului. 
Printre acestea se află patru am
fiteatre cu o capacitate de 176 
locuri fiecare, 26 de laboratoare, 
moi multe ateliere, camere pen
tru proiecții de filme și altele, prin 
care se asigură condiții optime de 
instruire a viitorilor Ingineri și sub- 
ingineri mineri.

■ Inițiativele muncitorești: „Con
tul de economii ai grupei sindi
cale” și „Să lucrăm o zi pe lună 
din materiale economisite", aplica
te în 132 unități economice din 
județul Mureș au condus la eco
nomisirea, pe ansamblul industriei 
județului, în anul ce a trecut, a unor 
cantității Importante de produse : 
1 277 tone laminate din oțel, 4 203

RUGBI
LONDRA 5 (Agerpres). — Pe sta

dionul Twickenham, .din Londra, 
în prezența a 35 000 de spectatori, 
s-a disputat, sîmbătă, cel dinții meci 
dintre selecționatele de rugbi ale 
Angliei și României, meci încheiat 
cu scorul de 22—15 (15—9) în fa
voarea gazdelor, după o partidă 
dîrz disputată in care formația noas
tră, deși lipsită de cițiva titulari, a 
dat, mai ales în repriza a II-a, o 
replică puternică valorosului adver
sar. Punctele echipei Angliei au fost 
realizate de Andrew (2_ dropgoluri și 
4 lovituri de pedeapsă), și Smith 
(eseu în ultimele minute de joc). 
Pentru echipa română a înscris Ale
xandru (5 lovituri de pedeapsă).

VOLEI
In săptămîna care urmează, echi

pele de volei ale cluburilor Dinamo 
București și Steaua vor susține me
ciuri în cupele europene.

Dinamo București, in „Cupa cam
pionilor", va întîlni, la Praga, pe 

ci nema

MWh energie electrică, 3 753 mc 
cherestea și alte materiale de con
strucție în valoare de peste 100 
milioane lei.

■ La întreprinderea de textile 
din Pitești, de ani de zile unitate 
fruntașă pe ramură, peste 60 la 
sută din produse au fost solicitate 
anul trecut la export, fără să se 
înregistreze vreun reproș la calitate. 
Pentru ca produsele sale să fie și 
mai solicitate, anul acesta unitatea 
și-a prevăzut prin plan să realizeze 
peste 93 la sută produse de cali
tate extra și I. încă din primele 
zile ale anului vor fi asimilate in 
fabricație 40 de produse noi, cu 
calități superioare. Totodată, se 
Introduc în fabricație tehnologii de 
lucru perfecționate, ce vizează re
ducerea gradului de șifonabilitate, 
creșterea rezistenței și a frumuseții 
firelor și țesăturilor;

8 La parterul noilor blocuri de 
locuințe din centrul civic al muni
cipiului Alexandria au fost date în 
folosință mal multe unități comer
ciale : un magazin tip „Romarta" 
pentru femei, un magazin cu arti
cole pentru copii, o librărie și o pa- 
petărie. Numai In acest an, zestrea 
comercială a reședinței județului 
Teleorman s-a îmbogățit cu unități 
de profil diverse, avînd o supra
față totală de aproape 15 000 mp.

■ Prin noua tehnologie de pre
lucrare a materialelor textile tip 
bumbac rezultate din procesul teh
nologic al filaturilor, pusă la punct 
de un colectiv de specialiști de la 
întreprinderea textilă Maramureș, 
gradul de recuperare a acestor,ma
teriale refolosibile a crescut la 
peste 50 la sută. Pe această cale, 
întreprinderea băimăreană refolo- 
sește astfel de materiale și obține 
circa 1 000 tone fire pe an.

H Prin lucrările de îmbunătățiri 
funciare executate în perimetrul e- 
talon al cooperativelor agricole de 
producție din Meseșeni și Aghirești, 
județul Sălaj, au fost scoase de sub 
excesul de umiditate și reintroduse 
în circuitul agricol 200 hectare de 
teren. Se apreciază că lucrările sint 
de foarte bună calitate. Să vedem 
ce vor. spune producțiile.

■ In orașul Sinaia s-au încheiat, 
eu patru luni mai devreme față de 
termenul prevăzut în proiect, lucră
rile pentru mărirea debitului de apă 
potabilă. In felul acesta, debitul 
de apă din oraș a crescut cu încă 
40 litri pe minut, asigurîndu-se 
necesarul pentru două cartiere cu

NOUL HOTEL „DRĂGANA" DIN CUGIR

Orașul construc
torilor de mașini, ti- 
nărul Cugir, cu
noaște un ritm di
namic de dezvoltare 
tocial-edilitară. Noi 
artere de circulație 
și blocuri de locuin
țe, noi școli și cen
tre comerciale au 
fost date in folosin
ță în actualul cinci
nal. Una din cele mai 
recente construcții.

inaugurate cu puțin 
timp in urmă, este 
complexul comercial 
— turistic „Drăgana". 
Această unitate, care 
dispune de un hotel 
cu 80 locuri, restau
rant, braserie și bar 
de zi, oferă, atît la 
cazare, cit și in sec
torul de alimentație 
publică, condiții op
time de satisfacere a 
solicitărilor. Dealtfel

INFORMAȚII SPORTIVE
Ruda Hvezda, iar „Steaua, în „Cupa 
cupelor", la Pieksamaki (Finlanda) 
pe Pieksamaen.

Partidele sînt programate miercuri, 
9 ianuarie. Jocurile-retur, la Bucu
rești, la data de 16 ianuarie 1985.

, HANDBAL
Astăzi au loc meciurile etapei a 

Xl-a, ultima, din turul campionatu
lui feminin de handbal. Fruntașa cla
samentului, Știința Bacău (27 p) 
joacă pe teren propriu cu Rulmentul 
Brașov (22 p) ; Chimistul Rîmnicu- 
Vîlcea (26 p) primește vizita echipei 
bucureștene Confecția (17 p), Iar Hi
drotehnica Constanța (26 p), clasată 
pe locul al treilea, întîlnește pe 
Terom Iași (23 p). în celelalte par
tide : Mureșul — Textila Ploiești, 
A.E.M. — Rapid și Progresul Bucu
rești — Textila Zalău.

ȘAH
Incepînd de azi, 6 Ianuarie, și 

pînă marți, 22 ianuarie, la clubul

0 Program pentru vacanță — 9: 11;
13.15, Șerpii roșii — 15,30; 17,45; 20; 
TIMPURI NOI (15 61 10)
0 O lumină la etajul zece : STUDIO 
(59 53 15) — 10; 12,15; 15; 17; 19
0 Hangar 18 : SALA PALATULUI — 
10.30; 14
0 Pasărea de foc spațială ; SALA 
MICA A PALATULUI —10; 12,30
0 Sezon, de pace Ia Paris : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15: 17; 19
0 Povestea unei orchestre J DRU
MUL SĂRII (3128 13) — 15; 17; 19
0 Marynia : VIITORUL (10 67 40) — 
15.30; 17,30; 19,30
© Imperiul contraatacă : LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 9: 11,30; 14; 16.45;
19.15. COSMOS (27 54 93) — 9,30; 12; 
14,15: 16.45; 19
0 Iubirea are multe fețe : BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9,15; 12,15; 16; 19, 
EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 12; 16; 19, 
MODERN (23 71 01) — 9; 12; 16: 19
0 Ana Pavlova : ARTA (21 31 86) — 
9: 12; 16; 19
0 Rocky II : FESTIVAL (15 63 84) — 
9: 11,15: 13.30; 15,45; 18; 20,15, FERO
VIAR (50 51 40) — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 
18; 20
0 Undeva, cîndva î CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11.15; 13.30; 15.45; 18; 20 
0 Legenda călărețului singuratic : 
DACIA (50 35 94) — 9; 11,15; 13,30; 
15.45: 18; 20
0 Salamandra : LIRA (317171) — 15; 
17,15: 19.30
0 Avertismentul > UNION (13 49 04)
— 9; 11.30; 14; 16.30; 19
0 Yankeii : PACEA (60 30 85) — 15,30;
18.30
0 Campionul î FLOREASCA (33 29 71)
— 11; 13,30; 16,15; 19 

A
1 500 apartamente, precum șl pen
tru toate vilele și hotelurile din sta
țiune.

U Odată cu darea în exploatare 
a unei turbine eoliene amplasate 
In zona Olteț-Petrimanu din Munții 
Lotrului a început și in județul 
Vîlcea punerea în valoare a aces
tei surse neconvenționale de pro
ducere a energiei electrice.

■ Constructorii de mașini din Re
șița și-au onorat două importante 
angajamente : ei au livrat două hi- 
droagregate realizate la un înalt 
nivel tehnic și calitativ : hidroagre- 
gatul numărul 1 pentru centrala 
de la Răcăciuni pe Șiret și hi- 
droagregatul numărul 3 pentru hi
drocentrala Porțile de Fier II.

0 Peste un miliard lei - la atît 
se ridică valoarea obiectivelor și 
lucrărilor executate prin muncă 
patriotică în anul trecut de către 
cetățenii așezărilor județului Bihor, 
evidențiindu-se aportul locuitorilor 
municipiului Oradea, ai orașelor 
Dr. Petru Groza, Aleșd, Beiuș, Mar- 
ghita și Salonta, precum și ai co
munelor Bratca, Diosig, Drăgănești, 
Finiș, Nojorid, Ținea, Uileacu de 
Beiuș.

® După o experimentare de doi 
ani, întreprinderea de sere din O- 
radea a generalizat instalarea ecra
nelor termice, metodă superioară de 
conservare a energiei termice, care 
asigură o economie anuală de peste 
30 000 Gcal, reprezentînd mai bine 
de 10 la sută din necesarul uni
tății.

■ Un bilanț al realizărilor oa
menilor muncii din unitățile econo
mice ale județului Buzău în planul 
creșterii eficienței economice în anul 
1984 relevă rezultate semnificative. 
Intre altele, au fost economisite 
1 700 tone metal, 9 700 tone com
bustibil convențional și peste 17 
milioane kWh energie electrică. 
Realizări superioare s-au înregis
trat la întreprinderea de utilaj teh
nologic, Întreprinderea de sîrmă și 
produse din sîrmă, întreprinderea 
„Metalurgica" și altele.

■ Brigadierii de pe Șantierul na
țional al tineretului . de la marele 
sistem de desecări și irigații Seu- 
leni - Țușora - Gorban, din ju
dețul lași, au realizat, în 1.984 
lucrări de desecare pe 6 711 ha, 
față de 3 126 ha prevăzute în plan, 
lucrări de irigații pe 5 478 ha, față 
de 5 000 ha cit prevedea angaja
mentul, precum și lucrări de comba
tere a eroziunii solului pe 3 000 
hectare.

despre dezvoltarea și 
modernizarea rețe
lei comerciale a ju
dețului vorbește edi
ficator faptul că in 
primii patru ani al ac
tualului cincinal au 
fost date in folo
sință noi unități in- 
sumind o suprafață 
de peste 10 000 m.p. 
(Ștefan Dinică, cores
pondentul „Scinteii").

întreprinderii „23 August" din Capi
tală se va desfășura finala campio
natului masculin de șah. în fiecare 
zi, runda va începe la ora 15,30.

în aceeași perioadă, la Băile Her- 
culane vor avea loc întrecerile fina
lei campionatului național feminin 
de șah.

BASCHET
în turneul internațional de baschet 

pentru Juniori de la Szekesfehervar, 
echipa României a întrecut cu scorul 
de 80—73 (45—31) formația Poloniei 
și a cîștigat cu 115—76 (60—40) me
ciul cu selecționata R. D. Germane.

TENIS
Finala turneului de tenis de la 

Las Vegas se va disputa între ame
ricanul John McEnroe și argentinia
nul Guillermo Vilas. în ultimele 
partide ale preliminariilor. Vilas l-a 
învins cu 6—4, 7—5 pe Ivan Lendl, 
în timp ce McEnroe l-a întrecut cu 
6—3, 4—6, 6—2 pe Jimmy Connors.

0 Marfă furată t VOLGA (79 71 26) —
9: 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20
0 Omul și fiara: POPULAR (35 15 17) 
— 15; 17,15; 19,30
0 Febra aurului : TOMIS (21 49 46) — 
9: 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20

teatre
0 Teatrul Național (14 71 71, sala mi
că) : Zbor deasupra unui cuib de 
cuci — 10; Poveste din Hollywood — 
15; Caligula — 19,30; (sala din Piața 
Cosmonauților, 11 07 57): Idolul și Ion 
Anapoda — 19,30; (sala Atelier): în
tre patru ochi — 10,30; Cartea lui lo
viți — 19
0 Filarmonica „George Enescu* * 
(15 68 75, Ateneul Român): Concert 
simfonic. Dirijor : Mircea Basarab. 
Soliști : Mihaela Martin, Constantin 
Sandu — 18; Concert educativ pentru 
elevi (Ciclul de abonamente ,,C“) 
„Maeștrii muzicii universale*.  Con
cert cameral susținut de cvartetul 
„Muzica*  — 11

• Cireșarii î PATRIA (11 86 23) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; MELODIA
(11 13 49) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, GLORIA (47 46 75) — 9; 11,15 13.30; 
15,45; 18; 20
0 Horea: CAPITOL (16 29 17) — 9; 
11,30; 14; 16,30; 19, FERENTARI
(80 49 85) — 14,30; 17; 19,30
• Program de desene animate — 
9,30; 11.30; 13.30; Dreptate în lanțuri 
— 17; 19 : DOINA (16 35 38)
0 Mitică Popescu : GIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11,15; 
13.30; 15.45; 18; 20
0 Acordați circumstanțe atenuante 7: 
COTROCENI (49 48 48) — 15;. 17,15;
19,30
0 Raliul: AURORA (35 04 66) — 9; 
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20, CULTURAL 
(83 50 13) — 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20 
0 Tinerețe fără bătrînețe : MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17.15: 19.30
0 Amintirea unei mari iubiri : SCA
LA (11 03 72) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20
0 Amurgul fîntinilor : FLACĂRA 
(20 33 40) — 15: 17: 19
0 Moara Iui Călifar : PROGRESUL 
(23 94 10) — 15.30; 17,30; 19,30
0 Domn pentru o zi : VICTORIA 
(16 28 79) — 9,30; 11,30; 13,30; 16; 18; 
20
0 Gară pentru doi t LUMINA 
(14 74 16) — 9; 12; 16; 19

0 Opera Română (13 18 57): Spărgă
torul de nuci — 11; Traviata — 18
0 Teatrul de operetă (14 80 11): La 
calul bălan — 10,30; Victoria și-ai ei 
husar — 19
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra*  
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46): 
Neinsemnațil — 16,30; Romeo și Ju- 
Iieta la sfîrșit de noiembrie — 19; 
(sala Grădina Icoanei, 11 95 44) : Ca
bala bigoților — 10,30; Gustul parve
nirii — 19

TELEGRAMĂ
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit o 
telegramă de răspuns din partea to
varășului Dumaaghiin Sodnom, prin 
care mulțumește pentru felicitările 
călduroase și bunele urări ce i-au 
fost adresate cu ocazia numirii sale 
în funcția de președinte al Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Popu
lare Mongole.

t V
Programul 1
10,00 Almanahul familiei
10.30 De strajă patriei
11,00 Viața satului (parțial color)
11.30 Lumea copiilor 0 Telofllmoteca 

de ghiozdan (color) : „Minuna
tele aventuri ale lui Robinson 
Crusoe". Episodul 1

12.30 Din cununa cîntecului româneso 
(color)

13,00 Telex
13.05 Album duminical (parțial color)
18.30 Micul ecran pentru cel mid 

(color)
18.50 1001 de seri
18,00 Telejurnal (parțial color)
19,20 Cin tarea României
19,55 Film artistic (color) : „Iancu Jla- 

nu Haiducul". Producție a Casei 
de filme Unu.

21.30 Vă place Brahms ? (color)
21.50 Telejurnal (parțial color)

Programul 1
10.00 Formați! artistice participante 

In Festivalul național „Ctntarea 
Românie!"

10.30 Pentru tine, patria mea !
11.00 Bucuriile muzicii
11.35 Din țările socialiste
12,00 Scena și ecranul
12.40 Teleenciclopedia
13,05 Din marea carte a patriei
13.25 Panoramic liric
14.30 Viața economică
15,00 Orizonturi muzicale românești
15.35 Din lumea științei
16,05 Ecran de vacanță — desene ani

mate
16.30 Album coral
16.45 înfăptuirile de azi — temelii trai

nice pentru viitorul comunist al 
patriei

17,00 Serata muzicală TV
18.40 Tricolorul însoțind viața și Isto

ria noastră
19,00 Telejurnal
19,20 Telerama
19.50 Concert simfonia
20.30 Tinerii In lupta pentru o nouă 

calitate
20.50 Jaz In nocturnă
21.30 România pitorească
21.50 Telejurnal
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20,00 Telejurnal (parțial color)
20.25 Omagiu (color). Documentar
20.45 Glas de bucurie (color). Spec

tacol llterar-muzical-coregrafic
21.25 Tezaur folcloric (color). Ansam

blul folcloric „Cununa" din Pe- 
treștl, județul Dîmbovița

11.43 Telejurnal (parțial color)

vremea
Instițutul de meteorologie șt hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
totervalul 6 ianuarie, ora 20 — 9 ia
nuarie, ora 20. In țară : Vremea va fi 
In general umedă șl se va încălzi in 
toate regiunile țârii, Iar cerul va £1 
mal mult acoperit. Vor cădea precipi
tații locale, la început mal ales sub 
formă de ninsoare, apoi șl sub formă 
de lapovițfi șl ploaie, mal frecvente In 
regiunile din sudul țârii. Vîntul va 
sufla moderat cu unele Intensificări. 
In sudul și estul teritoriului. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse intra 
minus 12 șl minus 2 grade, Izolat mal 
coborite in depresiuni în primele 
nopți, Iar cele maxime Intre minus 7 
și plus 3 grade, mai ridicate in sud- 
estul țării. Local se va semnala cea
ță. în București : Vremea va fi In ge
neral umedă cu cerul mal mult acope
rit. Vor cădea precipitații temporara 
sub formă de ninsoare, lapoviță și 
ploaie. Vîntul va sufla moderat. Tem
peraturile minime vor fl cuprinse 
între minus 6 și minus 2 grade, Iar 
cele maxime între minus 2 și plus 3 
grade.

Tragere 
extraordinară 
Pronoexpres 
a Noului An

După cum s-a mal anunțat, în 
aceste zile se pot procura bilete 
pentru tradiționala tragere extra
ordinară PRONOEXPRES a Noului 
an, care va avea loc miercuri 9 
ianuarie 1985. • Formula tehnică 
foarte avantajoasă (10 extrageri, cu 
un total da 60 de numere), oferă 
participanților posibilități sporite 
de a cîștiga autoturisme „DACIA 
1300", mari sume de bani — va
riabile și fixe, precum și excursii 
în U.R.S.S.

Biletele de 25 lei varianta au 
drept de participare Ia toate ex
tragerile, Se poate participa pe va
riante simple, variante combinate 
și combinații „cap de pod", achita
te sută la sută sau în cotă de 25 
la sută.

Consultați prospectul tragerii și 
jucați din timp numerele prefera
te. Agențiile Loto-Pronosport con
tinuă vînzarea biletelor pînă marți 
8 ianuarie inclusiv, cind este ultima 
zi de participare.

0 Teatru! Mic (14 70 81): Diavolul și 
bunul dumnezeu — 10; Cerul înstelat 
deasupra noastră — 19
0 Teatrul Foarte Mic (14 09 05): Șoa
reci de apă — 10,30; Mirîiala — 19,30 
0 Teatrul de comedie (16 64 60): Mă
seaua de minte — 15; Turnul de fil
deș — 19
0 Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru): Idioata — 10: Pădurea — 
18.30; (sala Studio): Calandria — 15; 
Variațiuni pe tema dragostei — 19 
0 Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34): Serenadă tirzie — 10; Cursa 
de Viena — 19,30; (sala Giulești,
18 04 85): Milionarul sărac — 10; Jean, 
fiul Iui Ion — 19
0 Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78): Funcționa
rul de Ia Domenii — 11; Nimic des
pre elefanți — 19; (sala Victoria, 
50 58 65) : Dragoste la prima vedere
— 16; Frumosul din pădurea zăpă
cită — 19,30
0 Ansamblul „Rapsodia Română*  
(13 13 00): Concert in ...haz major —
19
0 Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) t 
Efros Saga — 11; Se caută o stea —
18,30
0 Teatrul „Ion Creangă*  (50 26 55): 
Cenușăreasa — 10,30
0 Teatrul „Țăndărică*  (15 23 77): O 
fetiță caută un cîntec — 11; (sala 
din Piața Cosmonauților): Anotim
purile mînzului — 11,30
0 Circul București (10 65 90): Parada 
circului — 10; 15,30; 19
0 Estrada Armatei (sala C.C.A., 
13 60 64): Atenție ! Estrada în emisie
— 16,30; Estrada in croazieră — 19.30

Penj.ru
mei.de
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La Milano a avut loc prezentarea lucrării 

„POLIMERIZAREA STEREOSPECIFICĂ A IZOPRENULUI"

MOSCOVA

Dezvoltarea schimburilor comerciale 
româno-sovietice

MOSCOVA 5 (Agerpres). — în 
vederea ducerii la îndeplinire a ho- 
tărîrilor și înțelegerilor referitoare 
la dezvoltarea colaborării economice 
bilaterale, convenite cu prilejul în- 
tilnirii, din iunie 1984, dintre tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășul Konstan
tin Cernenko, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
la 5 ianuarie a fost semnat, la Mos

cova, protocolul privind schimburile 
de mărfuri și plățile pe anul 1985 
Intre cele două țări. Protocolul pre
vede diversificarea șl creșterea im
portantă a volumului schimburilor 
comerciale între România și Uniu
nea Sovietică.

Protocolul a fost semnat, din 
partea română, de Vasile Pungan, 
ministrul' comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
iar din partea sovietică de N.S. Pa- 
tolicev, ministrul comerțului exte
rior al U.R.S.S.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Declarațiile ministrului de externe al Egiptului ® Contacte 
iordaniano-italîene • Acțiuni politice in Liban consacrate 

restabilirii securității și normalizării situației în tară
ROMA 5 (Agerpres). - Interesul deosebit manifes

tat în lumea științifică față de monografia „Polimeri- 
zarea stereospecifică a izoprenuiui", realizată de to
varășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu 
— lucrare de mare valoare in domeniul ei de profil, 
care, de la data apariției în limba română, a fost

intens solicitată și promovată de prestigioase edituri 
din Marea Britanie, U.R.S.S., Olanda, Grecia, Japo
nia, R.P. Chineză, Mexic, precum și din italia — și-a 
găsit o nouă și semnificativă expresie în manifestarea 
desfășurată la Milano, adevărată capitală a chimiei 
și industriei chimice din această țară.

Apărută In limba ita
liană sub îngrijirea edi
turii „Edimez“, cartea a 
fost prezentată publicu
lui de specialitate de 
către profesorul Ernesto 
Quagliariello. președin
tele Consiliului Național 
al Cercetării din Italia.

în prefața consacrată 
volumului, cunoscutul om 
de știință exprimă cele 
mai alese aprecieri față 
de „noua lucrare de re
ferință a distinsului chi
mist român — savant și 
personalitate politică de 
largă recunoaștere inter
națională — academicia
nul doctor inginer Elena 
Ceaușescu“. Evocind im
portantele monografii 
datorate autorului, ce au 
văzut lumina tiparului 
in Italia, specialistul ita
lian arată că ele creează 
o imagine edificatoare 
asupra chimiei româ
nești, „angajată cu ega
lă vigoare și eficiență 
atit in cercetarea funda
mentală de înalt nivel, 
cit și într-o operă de 
dezvoltare tehnologică in 
perfect acord cu necesi
tățile in creștere ale a- 
cestei dinamice țări, 
mereu decisă să-și afir
me. în forme originale, 
identitatea și capacitatea 
de partener valoros în 
cooperarea dintre na
țiuni". Subliniind impor
tanta contribuție pe care 
„Polimerizarea • stereo- 
speciîică a izoprenuiui*'  
o aduce în domeniul de 
virf, de mare relevanță 
teoretică și practică, al 
chimiei compușilor ma- 
cromoleculari stereoregu- 
lați. specialistul italian 
consideră această lucrare 
o dovadă grăitoare a 
„continuității și calității 
efortului multilateral de 
progres tehnico-științific 
din România. Menținîn- 
du-se în domeniul comu
nicării științifice profe
sionale de înaltă califi
care, riguroase, concrete, 
lucrarea academicianului 
doctor inginer Elena 
Ceaușescu ne sugerează 
întreaga amplitudine a 
subiectului și a posibili
tăților de progres pe 
care acesta le deschide". 
Această monografie, rele
vă prof. Quagliariello, 
„ni se recomandă ca o 
lucrare de mare densita
te științifică și, totodată, 
ca purtătoare a unui me
saj exemplar : acela că 
între cercetarea academi
că. consacrată entuziast 
cunoașterii, și cercetarea 
orientată spre progres 
tehnologic și material nu 
numai că nu există in
compatibilități de princi
piu și atitudine, ci. dim
potrivă, există o unitate 
si o armonie stimulatoa
re. ceea ce invită la o 
angajare sinceră și neli
mitată a tuturor celor ce 
muncesc pe tărîmul ști
inței".

în încheierea prefeței, 
salutînd apariția in Ita
lia a lucrării, președin
tele Consiliului Național 
al Cercetării exprimă 
înalta prețuire manifesta
tă in această țară față 
de noua și valoroasa con
tribuție adusă de emi
nentul el autor, academi
cian doctor inginer Elena 
Ceaușescu, „la mai buna 
cunoaștere între oamenii 
de știință din cele două 
țări — o invitație la dia
log și cooperare In folo
sul reciproc, al înțelege
rii dintre națiuni, al pro
gresului și păcii".

Organizată de Societa- 
taa italiană de chimie și 
de Grupul „Montedison", 
manifestarea de la Mila
no a reprezentat, ca și 
ceremonia care a avut 
Ioc, la Roma, sub egida 
Consiliului Național al 
Cercetării din italia, cu 
prilejul apariției volumu
lui, o nouă și. elocventă 
mărturie a prețuirii și 
prestigiului de care se 
bucură remarcabila acti
vitate științifică a tova
rășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu 
din partea oamenilor de 
știință și a opiniei publi
ce italiene. „Polimeriza- 
rea stereospecifică a izo
prenuiui" este cea de-a 
treia monografie datora
tă prestigiosului savant 
român, prezentată în ca
drul importantului grup 
industrial „Montedison", 
care, în anii precedent!, 
a relevat publicului de 
specialitate alte două vo
lume de referință din 
opera științifică a tova
rășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu :

„Cercetări in domeniul 
sintezei și caracterizării 
compușilor macromole- 
culari" și „Noi cercetări 
in domeniul compușilor 
macromoleculari".

Manifestarea, desfășu
rată la Palatul Serbelloni, 
din Milano, a fost prezi
dată de prof. Renato Ugo, 
reprezentant al Consiliu
lui Director al Grupu
lui „Montedison", expert 
pentru problemele de 
cercetare și inovație din 
cadrul grupului.

.. Luînd cuvîntul, prof. 
Cesare Cardani, pre
ședintele Societății ita
liene de chimie, a făcut 
o prezentare de ansamblu 
a lucrării, evidențiind 
valoarea deosebită a con
tribuției aduse de autor 
la aprofundarea cunoș
tințelor, dezvoltarea me
todelor de studiu șl ex
tinderea aplicațiilor în 
domeniul de mare actua
litate al chimiei compu
șilor stereoregulați. „în 
calitate de președinte al 
Societății italiene de chi
mie — a arătat vorbito
rul — mi-a revenit o- 
noarea de a deschide a- 
ceastă manifestare de 
prezentare a traducerii 
italiene a cărții doamnei 
academician doctor ingi
ner Elena Ceaușescu pri
vind polimerizarea ste
reospecifică a izoprenu
iui, lucrare de mare cu
prindere în domeniul ei 
de profil, menită să am
plifice interesul lumii 
științifice pentru această 
personalitate excepționa
lă, care desfășoară o bo
gată activitate științifică, 
precum și o intensă mun
că politică și socială. în 
fruntea Institutului Cen
tral de Chimie, pe care 
l-a creat și format într-o 
structură modernă, de 
mare performanță, • aca
demician doctor inginer 
Elena Ceaușescu efec
tuează și conduce rodni
ce cercetări, fundamen
tale și aplicative, in do
meniul compușilor ma
cromoleculari. Bine cu
noscute sint contribuțiile 
sale în sfera sintezei po
limerilor, a caracterizări
lor fizico-chimice, în 
studierea relațiilor din
tre structura și proprie
tățile compușilor macro
moleculari, precum și în 
cercetarea cu profil teh
nologic, destinată aplică
rii rezultatelor obținute.

De o egală importantă 
sint activitățile pe care 
le desfășoară academi
cianul Elena Ceaușescu 
în folosul nemijlocit al 
industriei chimice, care 
reprezintă una din ra
murile conducătoare ale 
economiei românești. 
Unul din marile merite 
ale autorului monogra
fiei de față este acela de 
a fi știut să pună rezul
tatul cercetărilor de bază 
în folosul tehnologiilor 
de producție, în concor
danță cu cerințele indus
triei naționale și cu în
făptuirile tehnicii mon
diale.

în semn de recunoaș
tere a importantelor sale 
contribuții pe tărîmul 
chimiei, al promovării 
progresului tehnico-ști- 
ințific — realizări care o 
recomandă drept cel mai 
ales reprezentant al ști
inței și culturii din țara 
sa, academicianul Elena 
Ceaușescu a fost distins, 
în numeroase țări ale 
lumii, cu prestigioase 
titluri științifice.

Doresc să subliniez, de 
asemenea, un alt aspect 
important al multilatera
lei activități a autorului 
— a arătat în continuare 
vorbitorul — acela de a 
fi contribuit în modul cel 
mai substanțial și eficient 
la propagarea în întreaga 
lume a concepției Româ
niei, atît în domeniul 
cercetării, cit și în cel in
dustrial, al dezvoltării 
economico-sociale în ge
neral.

Volumul prezentat 
astăzi in traducere ita
liana este cel de-al 
treilea pe care autorul 
ni-1 face cunoscut, în 
domeniul compușilor 
macromoleculari. Lu
crarea se deschide cu o 
introducere istorică pri
vind polimerizarea ste
reospecifică, proces chi
mic ce a devenit posibil 
și ca urmare a cerce
tărilor fundamentale ale 
lui Giulio Natta, lau
reat al Premiului Nobel. 
Cartea tratează apoi ca
racteristicile structurale 
ale polimerilor stereo- 
regulați, particularită
țile sistemelor catali
tice necesare obținerii 
lor, ale proceselor de 
producție corespunză
toare, ale cerințelor de 
purificare a materiilor 
prime și produselor, 
precum și procedeele de 
caracterizare a acestora.

în încheiere — a ara- 
tat vorbitorul — doresc 
să exprim academicia
nului doctor inginer 
Elena Ceaușescu întrea
ga noastră admirație 
față de țiersonalitatea și 
opera sa. față de înalta 
competență cu care, 
prin întreaga activitate 
pe care o desfășoară, 
face cunoscute și apre
ciate in întreaga lume 
remarcabilele realizări 
ale științei românești. 
Cu ocazia apropiatei a- 
niversări a zilei sale de 
naștere, doresc, de ase
menea, să. transmit 
doamnei Elena Ceaușescu 
felicitările noastre cor
diale și cele mai bune 
urări de succes in mun
ca pe care o consacră 
științei, propășirii țării 
sale, multă sănătate și 
fericire*?.

Din partea Asociației 
italiene de inginerie 
chimică, a luat apoi cu
vîntul prof. Italo Pas- 
quon, care a făcut o 
amplă recenzie științi
fică de specialitate vo
lumului prezentat.

„Putem afirma cu 
toată convingerea — a 
arătat, in concluziile a- 
nalizei sale, specialistul 
italian — că opera aca
demicianului doctor in
giner Elena Ceaușescu 
este nu numai un exce
lent compendiu al cer
cetărilor efectuate in 
România, îndeosebi de 
către autor, în dome
niul polimerizării ste- 
reospecifice a izopre
nuiui, ci reprezintă și un 
material de referință 
deosebit de valoros pen
tru o înțelegere au
tentică, cuprinzătoare și 
profundă, a interesan
tului fenomen al poli
merizării stereospecifice 
în general".

în încheierea reuniunii 
a luat cuvîntul prof. Re
nato Ugo. După ce și-a 
exprimat bucuria de a 
participa, și de această 
dată, la o dezbatere știin
țifică de înalt nivel pri

lejuită de cunoașterea 
prodigioasei activități pe 
tărîmul cercetării a ilus
trului savant român, aca
demician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, evocind 
importantul ecou al ce
lor două evenimente si
milare din anii prece
dent!, vorbitorul a evi
dențiat personalitatea de 
înaltă excepție a autoru
lui și valoarea deosebită 
a lucrării prezentate, 
arătînd : „In Italia nu
trim o mare admirație 
față de dezvoltarea in
dustrială și științifică a 
României, față de efortu
rile acestei țări, ale știin
ței și tehnologiei sale na
ționale — al căror ilustru 
reprezentant este acade
micianul doctor inginer 
Elena Ceaușescu — pen
tru propășirea națiunii 
române, pentru progresul 
ei. Grupul „Montedison" 
este legat de România 
atît prin raporturi știin
țifice, cît și printr-o 
rodnică colaborare teh- 
nico-economică. Avem cu 
această țară relații de 
strînsă ‘prietenie și coo
perare, bazate nu numai 
pe originea comună a 
popoarelor noastre, a lim
bii și civilizației, ci și pe 
conlucrarea fructuoasă pe 
multiple planuri. Mă voi 
strădui întotdeauna să 
aprofundez cunoștințele 
mele despre România, 
despre știința româneas
că, îmbogățită in ulti
mele decenii prin activi
tatea și opera academi
cianului Elena Ceaușescu.

Doresc să exprim 
doamnei Elena Ceaușescu 
sentimentele mele de 
înaltă stimă și prețuire 
pentru personalitatea și 
opera sa, împreună cu 
cele mai calde urări de 
sănătate și fericire, cu 
prilejul apropiatei ani
versări a zilei sale de 
naștere", a spus, în în
cheiere, vorbitorul.

La manifestare au fost 
prezenți oameni de știin
ță, membri ai conduce
rii Grupului „Montedi
son", personalități ale 
vieții economice și cul
turale italiene, reprezen
tanți ai organelor con
ducerii locale, ziariști, un 
numeros public.

Cu prilejul ceremoniei 
de prezentare a volumu
lui „Polimerizarea stereo
specifică a izoprenuiui", 
la Palatul Serbelloni a 
fost organizată o expozi
ție de carte științifică 
românească, ( la loc de 
frunte aflîndu-se seria 
monografiilor datorate 
tovarășei academician 
doctor inginer Elena 
Ceaușescu. Volumele pre
zentate au oferit o amplă 
imagine asupra profilu
lui și înfăptuirilor știin
ței și tehnologiei din 
țara noastră în cele 
două decenii de intensă 
dezvoltare economico-so- 
cială multilaterală, de 
cînd la conducerea parti
dului și statului • se 
află tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, făuritor de 
geniu al celei mai rod
nice epoci din întreaga 
istorie a patriei, asupra 
perspectivelor deschise 
afirmării depline a noii 
revoluții tehnico-științi- 
fice in toate domeniile 
muncii și vieții națiunii 
de marele forum al co
muniștilor, Congresul al 
XIII-lea al Partidului 
Comunist Român.

RIAD 5 (Agerpres). — Ministrul 
de stat egiptean pentru afaceri ex- 
terne, Boutros Ghali, a apreciat că \ 
apropierea, coordonarea și consul
tarea între Egipt, Iordania și Orga
nizația pentru Eliberarea Palestinei 
reprezintă un element esențial, un 
factor pozitiv care contribuie la cris
talizarea căii pentru ajungerea la o 
pace cuprinzătoare în Orientul Mij
lociu. într-un interviu acordat zia
rului saudit „Al Sharq Al-Awsat", 
el a spus că propusa conferință in
ternațională pentru reglementarea 
situației din Orientul Mijlociu con
stituie o modalitate care poate ajuta 
la realizarea păcii.

Boutros Ghali a avertizat că poli
tica opresivă a Israelului în terito
riile arabe ocupate este bazată pe 
un plan politic vizînd eliminarea 
caracterului palestinian al acestor 
teritorii și anexarea lor treptată.

Ministrul de stat egiptean a adău
gat că politica externă a țării sale 
urmărește întărirea solidarității ara
be, cimentarea cooperării tu statele 
africane prietene și intensificarea 
activității mișcării de nealiniere.

RIAD 5 (Agerpres). — Regele 
Hussein al Iordaniei a întreprins o 
vizită în Arabia Saudită, unde a 
avut convorbiri cu regele Fahd — 
s-a anunțat oficial la Riad, potrivit 
agențiilor MEN și KUNA. în cadrul 
întrevederii au fost examinate mo
dalitățile de natură să contribuie la 
consolidarea relațiilor bilaterale și 
s-a procedat la un schimb de vederi 
asupra unor probleme de interes 
comun.

AMMAN 5 (Agerpres). — Regele 
Hussein al Iordaniei l-a primit la 
Amman pe Giulio Andreotti, minis
trul italian al afacerilor externe, cu 
care a discutat aspecte ale relațiilor

bilaterale și situația din Orientul 
Mijlociu.

Oaspetele italian a avut, de ase
menea, convorbiri cu ministrul afa
cerilor externe al Iordaniei, Taher 
El Masri, care l-a informat asupra 
ultimelor evoluții in problema pa
lestiniană și a reafirmat importanța 
convocării unei conferințe internațio
nale asupra Orientului Mijlociu, ca 
singură cale posibilă de instaurare a 
păcii in zonă, transmite agenția 
Reuter, citind agenția Petra.

BEIRUT 5 (Agerpres). — în Liban 
au continuat, simbătă, acțiunile po
litice consacrate restabilirii securită
ții și normalizării situației in țară, 
în acest context, la palatul prezi
dențial Baabda a avut loc o rundă 
de consultări între președintele li
banez, Amin Gemayel, și primul 
ministru al guvernului de uniune 
națională, Rashid Karame, informea
ză Agenția Associated Press. într-o 
declarație făcută presei la încheie
rea convorbirilor, premierul Karame 
a arătat că poziția Libanului în ce 
privește negocierile libanezo-israe- 
liene la nivel de reprezentanți mi
litari de la Naqhoura rămine ne
schimbată. Țelul nostru este să fim 
suverani și să ne asumăm responsa
bilități depline în ce privește viito
rul sudului țării — a subliniat a- 
cesta. Referindu-se la planul de des
fășurare a armatei libaneze de-a lun
gul șoselei de coastă care leagă Bei
rutul de regiunea riului Awall, din 
sud. el a precizat că, în ciuda unor 
divergențe existente încă între mi
lițiile rivale în ce privește modali
tatea de aplicare a planului, este 
optimist în legătură cu depășirea 
obstacolelor care au întîrziat ope
rațiunea.

Prognoze economice pesimiste
• Deficitul bugetar al S.U.A. va spori • Rata de creștere 

a economiei nipone se va reduce
WASHINGTON 5 (Agerpres). — 

încetinirea activității economice face 
să crească deficitul bugetar al S.U.A., 
iar propunerile președintelui Ronald 
Reagan de reducere a cheltuielilor 
sint inadecvate pentru a se atinge 
obiectivul de diminuare a deficitelor 
bugetare anuale piuă la 100 miliarde 
dolari în 1988, a afirmat o înaltă ofi
cialitate financiară din guvernul Sta
telor Unite.

în cursul unei întîlniri cu noul 
grup republican din Senat, directorul 
Oficiului Bugetar, David Stockman, a 
arătat că, potrivit ultimelor calcule, 
deficitul pe anul fiscal curent se va 
ridica la circa 205 miliarde de do
lari, iar în anii următori va urca 
pină la 233 miliarde de dolari, in 
1987, și 228 miliarde în 1988.

în aceste condiții, relevă agenția 
Reuter, cresc presiunile, îndeosebi

în Congres, în favoarea unei înghe
țări a cheltuielilor guvernamentale, 
inclusiv a celor militare. J

TOKIO 5 (Agerpres). —‘ Agenția 
pentru planificare a Japoniei esti
mează că rata de creștere a econo
miei se va reduce ușor în amțl finan
ciar 1985 (care începe la 1 aprilie), ca 
urmare a unei scăderi scontate a ex
porturilor. Prognoza estimează pro
dusul național brut nipon pentru 
anul financiar 1985 la 314,6 trilioane 
yeni. Un reprezentant al agenției 
atribuie reducerea exporturilor unei 
încetiniri a creșterii economice în 
S.U.A. Exporturile Japoniei în anul 
financiar 1985 vor scădea cu aproxi
mativ 8 la sută în raport cu anul 
precedent. Exporturile Japoniei in 
S.U.A. reprezintă 30,6 la sută din ex
porturile totale.

ANKARA ; Remaniere
ANKARA g) (Agerpres). — Premie

rul turc Turgut Ozal a procedat la 
o remaniere a guvernului, măsură 
impusă de demisia Iui Ismail Ozda- 
glar, ministru do stat. Locul minis
trului demisionat a fost luat de 
Mustafa Titiz. Ministrul energiei, 
Cemal Buyukbas, a fost numit rninis-

a guvernului turc 
tru de stat în locul lui Sudi Turei, 
care a preluat conducerea Ministeru
lui Energiei.

Agențiile France Presse și A.P. 
subliniază că aceasta este a doua 
remaniere a guvernului format de 
premierul Turgut Ozal in decem
brie 1983.
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< ficiente arme nucleare ca să stră-
* pungă „scutul de apărare" spațial

I

A POPOARELOR
LONDRA : Dezbateri inițiate de organizația 

Juriștii pentru dezarmarea nucleară"
LONDRA 5 (Agerpres). — Nece

sitatea curmării cursei înarmărilor 
nucleare a fost reliefată in cursul 
dezbaterilor „tribunalului obștesc" 
de la Londra 
ția „Juriștii

inițiat de organiza- 
pentru dezarmarea

»

atrasnucleară". Participanții au 
atenția asupra pericolelor genera
te de acumularea și construirea 
de noi arme de distrugere în masă, 
pronunțindu-se pentru diminuarea 
arsenalelor nucleare.

In favoarea Interzicerii experiențelor 
și a fabricării de arme nucleare

LONDRA 5 (Agerpres). — Reve
rendul Jesse Jackson, fost candi
dat din partea Partidului Demo
crat la alegerile prezidențiale din 
S.U.A., s-a pronunțat pentru inter
zicerea experiențelor și a fabrică
rii de arme nucleare. într-un in
terviu acordat agenției Associated 
Press, el și-a exprimat speranța

ch In urma convorbirilor șovieto- 
americane de la Geneva se vor 
înregistra 
dezarmării. Pe de altă parte, el s-a 
pronunțat pentru reducerea chel
tuielilor de inarmare ale S.U.A., 
sumele astfel eliberate urmind să 
fie întrebuințate pentru eradicarea 
sărăciei în țările în curs de dez
voltare.

progrese in domeniul

STOCKHOLM: „Războiul
o nouă cursă a

relevă un studiu al SJE.P.R.I.

stelelor" va declanșa 
înarmărilor —

STOCKHOLM 5 (Agerpres). — 
Un studiu, publicat, simbătă, de 

i Institutul internațional de cercetări 
în domeniul păcii, de la Stockholm 

i (S.I.P.R.L), subliniază că dezvol
tarea unui sistem de arme spațiale 
va declanșa o nouă cursă a înar
mărilor pe Pămint și in spațiul 
extraatmosferic, puțind determina 
in același timp ca un stat să re
curgă primul la un atac nuclear.

Studiul, intitulat „Arme spațiale 
— dilema controlului înarmărilor", 
arată mai intii că aceste arme pot 
fi folosite atit in scopuri ofen
sive, cit și defensive. Ele pot servi 
11 distrugerea navigației, comunica
țiilor și centrelor de comandă ale 
adversarului, prin care acesta își 
controlează și conduce atit forțele 
convenționale, cit și cele nucleare. 
Existența lor poate încuraja un stat 
să lanseze primul un atac nuclear, 
atît pentru că el nu s-ar teme de 
represalii, cît și de teama1 că de nu 
va lovi primul nu-i vor rămine su

al adversarului. Creind, astfel, pre-

misele ca o parte să creadă că 
poate lansa prima atacul nuclear, 
aceste arme, utilizabile și in sco
puri ofensive, nu fac decit să des
chidă calea unei noi escaladări a 
cursei înarmărilor — pe Pămint și 
în spafiul extraatmosferic, relevă 
studiul, contrazicind teza guvernu
lui S.U.A. potrivit căreia programul 
său de inarmare spațială, denumit 
„războiul stelelor", nu ar avea de
cit scopuri defensive.

Un alt aspect evidențiat de 
S.I.P.R.L este acela că șansele unei 
neînțelegeri care să ducă la un 
conflict nuclear sint cu mult mai 
mari in cazul existenței unui sis
tem de arme spațiale, tocmai dato
rită complexității acestuia.

Drept urmare, studiul se pro
nunță nu numai împotriva dezvol
tării acestui nou tip de armament, 
ci și pentru întărirea tratatului 
sovieto-american ce reglementează 
sistemele antirachetă și. in același 
timp, pentru punerea sub interdic
ție a armelor antisatelit deja exis
tente.
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DAMASC

Deschiderea lucrărilor Congresului regional 
al Partidului Baas Arab Socialist din Siria

DAMASC 5 (Agerpres). — La Da
masc au început lucrările celui de-al 
VlII-lea Congres regional al Partidu
lui Baas Arab Socialist din Siria. 
Lucrările au fost deschise de secreta
rul general al partidului, președintele 
R. A. Siriene, Hafez Al-Assad, trans
mite agenția T.A.S.S.

Delegații urmează să facă bilanțul 
dezvoltării țării în perioada care a 
trecut de la precedentul congres — 
care a avut loc în decembrie 1979 — 
și să examineze situația din Orien
tul Mijlociu și o serie de probleme 
internaționale.

Rezultatele alegerilor din India
DELHI 5 (Agerpres). — După cum 

informează agenția P.T.I., la Delhi 
s-au dat publicității rezultatele ale
gerilor legislative pentru Lok Sabha, 
Camera Populară a Parlamentului, 
desfășurate, luna trecută, în India. 
Potrivit agenției, partidul Congresul 
Național Indian (I) a obținut 401 
dintre cele 508 locuri aflate în com
petiția .electorală. Această victorie a 
Congresului Național Indian, condus 
de primul ministru Rajiv Gandhi, 
este fără precedent în istoria de 
după dobîndirea independenței țării.

în două state — Assam și Punjab 
— nu au fost organizate alegeri, 
data lor urmînd a se stabili ulte
rior.

DELHI 5 (Agerpres). — Primul mi
nistru al Indiei, Rajiv Gandhi, a 
anunțat crearea Comitetului gu

vernamental special pentru norma
lizarea situației din statul Punjab, 
organism din care fac parte minis
trul de interne, S. B. Chavan, mi
nistrul apărării, Narasimha Rao, și 
ministrul educației, K. C. Pânt, Co
mitetul are sarcina să examineze 
situația ce s-a creat în Punjab după 
operațiunile desfășurate, in vara 
anului trecut, de forțele armate in
diene împotriva extremiștilor sikși 
și, totodată, să elaboreze măsuri 
concrete pentru restabilirea calmului 
în această regiune. După cum relevă 
presa indiană, premierul Rajiv 
Gandhi a exprimat hotârîrea fermă 
a guvernului său de a contribui la 
normalizarea deplină a situației din 
Punjab, ținindu-se seama de con
vingerile religioase și de interesele 
populației.

.GENTIILE DE PRESA
- pe scurt

telor în curs de dezvoltare, care 
revendică soluționarea echitabilă a 
problemei 
inclusiv a

datoriilor lor externe, 
ratei dobînzii.

DE CREȘTERE A IN-

I

PRIMIRE LA CAIRO. Președin
tele Hosni Mubarak l-a primit pe 
Ion Iosefide. ambasadorul Români
ei la Cairo, în vizită de rămas bun, 
la încheierea misiunii sale în R.A. 
Egipt.

CONSULTĂRI INTERCIPRIO- 
TE. — Președintele Ciprului, Spy
ros Kyprianou, a avut o serie de 
Întîlniri separate cu liderii prin
cipalelor partide politice din 
insulă asupra problemei cipriote — 
transmite agenția C.N.A. O întîl- 
nire comună este programată pen
tru săptămina viitoare, înain
tea plecării președintelui cipriot 
spre New York, pentru a avea 
„convorbiri directe" cu liderul co
munității cipriote turce, 
Denktaș, desfășurate 
secretarului general al 
vier Perez de Cuellar.

DATORIA EXTERNA GLOBA
LA A ȚARILOR MEMBRE ALE 
GRUPULUI ANDIN (Bolivia. Co
lumbia, Ecuador, Peru și Vene
zuela) a fost estimată In 1984 la 
peste 68 miliarde dolari, aproape 
dublă față de cea din 1978 — a in
format Biroul Acordului de la Car
tagena, cu sediul la Lima. S-a 
precizat că datoria externă a sta
telor respective reprezintă 52 la 
sută din totalul produsului lor In
tern brut și că serviciul datoriei 
din 1978 și pină în prezent a spo
rit de peste 4,5 ort

pentru și 1 împotrivă. Patricia 
Bailey, membră a comisiei, care a 

a declarat : 
clar potențial

votat împotrivă, 
„Fuziunea are un 
anticompetltiv".

RITMUL__ ________________
FLAȚIEI ÎN IUGOSLAVIA a fost, 
în 1984, de 52,4 la sută — relevă 
un comtinicat al Biroului federal 
de statistică al Iugoslaviei, citat 
de agenția Taniug. Prețurile la 
produsele industriale au sporit cu 
61,1 la sută, la băuturi alcoolice — 
cu 45,7 la sută, la servicii — cu 
44.4 la sută, iar la produsele ali
mentare prelucrate — cu 42,6 la 
sută.
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Rauf 
sub egida 

O.N.U., Ja-

MII DE PERSOANE 
DUL NAMIBIEI AU
PORTATE DE CĂTRE ARMATA 
SUD-AFRICANA DE OCUPAȚIE 
care intenționează Să stabilească 
așa-zise „zone de securitate" de-a 
lungul frontierei cu Angola, rele
vă agenția F.A.N.A. Potrivit unui 
buletin publicat la Londra de Fon
dul internațional de apărare și 
asistență pentru populația oprima
tă din Africa de Sud, cel puțin 7 
localități din apropiere de Cabango 
au fost evacuate. Zeci de mii de 
persoane, practic lipsite de orice 
resurse, sînt obligate să trăiască 
în rezervații situate între Oshakatl 
și Ondangwa, unde absența apei 
potabile și a minimei asistențe 
sanitare a provocat grave epidemii 
ca malaria, tuberculoza și febra 
tifoidă, menționează buletinul.

DIN NOR- 
FOST DE-

AGRAVAREA ȘOMAJULUI tN 
FRANȚA. — Potrivit raportului 
de perspectivă al Organizației pen
tru Cooperare Economică și Dez
voltare (O.E.C.D.), dat publicității 
la Paris, la sfîrșitul anului trecut, 
situația de pe piața muncii a 
Franței va continua să se agra
veze in următoarele 18 luni. Ast
fel, potrivit raportului, citat de a- 
genția Reuter, rata șomajului în 
Franța, care este in prezent de 9.75 
la 
in 
la 
al

O DIMINUARE 
DOBÎNZII. Banca 
nunțat reducerea 
9,29 la sută a dobinzii percepute 
la împrumuturile acordate țărilor 
în curs de dezvoltare - in
formează agenția Associated Press. 
Noua rată va fi în vigoare 
în primele șase luni ale anu
lui curent. Aceasta este cea de-a 
cincea reducere efectuată din 
iulie anul trecut, cind banca a 
adoptat o politică de dobînzi va
riabile pentru t noile împrumuturi. 
Se apreciază Insă că și această 
diminuare este insuficientă în ra
port cu cererile legitime ale sta-

INSUFICIENTA A
Mondială a a- 
de la 9,89 la

BALANTA COMERȚULUI EX
TERIOR AL AUSTRIEI S-A ÎN
CHEIAT CU UN DEFICIT de 217 
milioane dolari in primele zece 
luni ale anului trecut, informează 
agenția KUNA, citind date statis
tice din Viena,

BILANȚ. In primele 10 luni ale 
anului trecut veniturile externe 
realizate de Grecia din turism au 
fost mai mari cu 13,4 la sută decit 
în aceeași perioadă a anului 1983, 
în schimb veniturile încasate în 
transportul naval au fost cu 15.2 
la sută mai mici decit in perioada 
corespunzătoare a anului precedent, 
tntr-o statistică a Băncii Greciei se 
reamintește că aceste două sec
toare sint principalele surse de ve
nituri externe ale țării.
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sută, va crește la 10,25 la sută 
prima jumătate a acestui an și 
II la sută in primul semestru 
anului viitor.

„NESTLE" FUZIONEAZĂ CU 
„CARNATION CO". Compania 
transnațională „Nestle", cu sediul 
central, in Elveția, a achiziționat, 
la un preț de 3 miliarde de do
lari, firma americană „Carnation 
Co", cu sediul in Los Angeles. Ac
țiunea se înscrie in procesul, tot 
mai accelerat in ultimii ani in 
Occident, de concentrare monopo
listă a capitalului. Comisia fede
rală pentru comerț a S.U.A. a a- 
probat cumpărarea cu 4 voturi

Cauzele catastrofei de la Bhopal
tntr-o 

rostită, in 
greșului 
științei, 
comisiei 
a cauzelor catastrofei 
de la Bhopal, S. Va- 
radarajan, a 
că șapa de 
care înconjura 
conținind metil 
nat (M.l.C.) —
stanță ce a ucis 2 500 
de persoane la înce
putul lunii decembrie

alocuțiune 
fața Con- 

indlan al 
președintele 
de anchetă

admis 
ciment 
cuvele 
izocia- 

sub-

— era fisurată. Vara- 
darajan a indicat că 
o jumătate de litru 
de apă pătrunsă in 
cuvă a fost, fără în- 
doială, suficientă pen
tru a declanșa o reac
ție in lanț. După cum 
a explicat el, apa a 
intrat în reacție cu 
fosgenul conținut în 
M.1C. (pentru a îm
piedica polimerizarea) 
și cea mai mare parte 
a substanței s-a

transformat in gaz, 
care s-a scurs în at
mosferă printr-o val
vă ce a cedat pre
siunii. Varadarajan a 
menționat că, în 
timpul accidentului, 
controlul nivelului 
chidului din cuvă 
a funcționat și 
probabil, 
neutralizare 
caustică nu 
branșat, iar 
de răcire a 
fost ineficace.

li- 
nu 
că, 
desistemul 

cu sodă 
a fost 

sistemul 
cuvei a
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