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LA INVITAȚIA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU
Sub semnul voinței comune de a întări conlucrarea

rodnică româno-egipteană, ieri a început

VIZITA DE PRIETENIE A PREȘEDINTELUI
MOHAMED HOSNI MUBARAK
Sosirea
în Capitală
La invitația tovarăș u 1 u 1
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, simbătă
după-amiază a sosit la București, îhtr-o vizită de prietenie în țara noas
tră, președintele Republicii Arabe
Egipt. Mohamed Hosni Mubarak.
Noua intilnire dintre președintele
României și președintele Egiptului
reprezintă expresia voinței celor
două state de a da noi dimensiuni
conlucrării bilaterale pe multiple
planuri, de a-și spori contribuția la
soluționarea marilor probleme care
preocupă lumea de azi, la cauza pă
cii și colaborării internaționale.
Ceremonia sosirii înaltului oâspete
a avut loc pe aeroportul internațional
Otopeni. Deasupra salonului oficial
al aerogării se aflau portretele
președinților Nicolae Ceaușescu și
Mohamed Hosni Mubarak. încadrate
de drapelele de stat ale României și
Egiptului. Pe mari pancarte erau
înscrise, în limbile .română și arabă,
urările : „Bun venit în Republica
Socialistă România domnului Mo
hamed Hosni Mubarak, președintele
Republicii Arabe Egipt !“, „Să se
dezvolte continuu relațiile de priete
nie și colaborare dintre Republica
Socialistă România și Republica
Arabă Egipt, in interesul popoarelor
român și egiptean, al cauzei păcii și
înțelegerii internaționale !“,
La--ora 18.00, aeronava cu care a
călătorit oaspetele egiptean a ateri
zat.
.■»
La geaca avionului, președintele
Nicolae Ceaușescu a salutat cu cor
dialitate pe președintele Mohamed
Hosni Mubarak. Cei doi șefi de stat
și-au strîns îndelung miinile, s-au
îmbrățișat cu prietenie.
O gardă militară, aliniată în cin-
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începerea convorbirilor oficiale
La Palatul Consiliului de Stat au
Început, simbătă după-amiază. con
vorbirile oficiale intre președintele
Republicii
Socialiste
România,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și
președintele Republicii Arabe Egipt,
Mohamed Hosni Mubarak;.
La convorbiri participă ;
Din partea română — Gheorghe
Oprea, prim viceprim-ministru al
guvernului, Ștefan Bîrlea, pre
ședintele Comitetului de Stat al

Planificării, loan Totu, ministrul
afacerilor externe, Ilie Văduva,
ministrul comerțului exterior și
cooperării economice internaționale,
Constantin Mitea și Nicolae Mihalache, consilieri ai președintelui Re
publicii Socialiste România, Traian
Pop, adjunct al ministrului aface
rilor externe.
Din partea egipteană — Ahmed
Esmat Abdel Meguid, viceprimministru și ministru al afacerilor

externe, Yousri Aii Moustafa, mi
nistrul economiei și comerțului exte
rior, Atef Mohamed Obeid, minis
tru pentru problemele Consiliului
de Miniștri și ministru de stat pen
tru dezvoltare administrativă, Ossama El Baz, prim-adjunct al minis
trului afacerilor externe , și director
al Cabinetului președintelui pentru
probleme politice, Mohamed Said
El-Sayed, ambasadorul Egiptului în
România, Mamdouh El Beltagi, pre
ședinte al Serviciului de informații

Dineu oficial oferit de președintele
Republicii Socialiste România în onoarea
președintelui Republicii Arabe Egipt
Președintele Republicii Socialiste
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
a oferit, simbătă, un dineu oficial
în onoarea președintelui Republi
cii Arabe Egipt, Mohamed Hosni
Mubarak, la Palatul Consiliului de
Stat.
La dineu au participat membri și

membri supleanți ai Comitetului
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,
secretari ai Comitetului Central al
partidului, membri ai Consiliului de
Stat și ai guvernului, conducători ai
unor instituții, centrale.
Au luat parte persoanele oficiale
care îl însoțesc pe președintele Re

publici! Arabe . Egipt in vizita de
prietenie efectuată în țara noastră,
în timpul dineului, președintele
Nicolae Ceaușescu și președintele
Mohamed Hosni Mubarak au rostit
toasturi, urmărite cu atenție și sub
liniate cu aplauze.
Au fost intonate imnurile de stat
ale celor dohă țări.

Toastul președintelui Toastul președintelui
Nicolae Ceausescu Mohamed Hosoi Mubarak
Stimate prietene președinte Hosni Mubarak.
Stimați prieteni și tovarăși.
Aș dori să vă adresez, și în acest cadru, un salut
cordial și urarea de bun venit, dumneavoastră și celor
lalți prieteni egipteni. Apreciez vizita dumneavoastră
ca o expresie a relațiilor bune dintre țările noastre.
Considerăm că, în decursul unei perioade îndelungate,
întîlnirile la nivel înalt — și la alte niveluri — au
avut un rol important în dezvoltarea colaborării eco
nomice. tehnico-științifice, cît și pe plan internațional.
De aceea apreciez că și actuala vizită, convorbirile pe
care le-am început astăzi vor duce la dezvoltarea în
continuare a. colaborării economice, a conlucrării pe
pipn internațional între România și Egipt.
în situația internațională continuă să se mențină
o încordare deosebit de gravă. Există multe probleme
complicate — economice, militare și politice. Și în
acest an a continuat cursa înarmărilor, s-au ivit noi
probleme care au agravat relațiile internaționale.
în aceste împrejurări, România consideră că pro
blema fundamentală a epocii actuale este aceea a
opririi cursei înarmărilor, a dezarmării, și în primul
rînd a dezarmării nucleare, asigurarea unei păci
trainice pe planeta noastră. Popoarele au așteptat ca
în acest an să se realizeze unele acorduri în direcția
aceasta. Din păcate, aceste așteptări nu au primit un
răspuns corespunzător din partea statelor posesoare
de arme nucleare.

încă o dată ne întîlnim în îndrăgita dumneavoastră
tară pentru a continua eforturile noastre comune des
tinate păcii și colaborării, pentru ca, împreună, să
putem să aprofundam concepția despre ceea ce în
seamnă colaborarea pe termen lung.
Ne mîndrim foarte mult pentru relațiile de strinsă
prietenie care ne unesc cu România. Simțim o deo
sebită satisfacție pentru rezultatele și realizările obți
nute în cadrul acestei colaborări în cursul anilor care
au trecut, fie că este vorba de raporturile bilaterale,
fie că este vorba de eforturile comune pentru reali
zarea unei păci juste și' durabile în Orientul Mijlociu,
pentru unirea forțelor iubitoare de pace din lumea
întreagă. Am acționat împreună pentru unirea
forțelor iubitoare de dreptate, a acelor forțe ale căror
interese impun să se acționeze pentru lichidarea sub
dezvoltării șl rămînerii în urmă, pentru înlăturarea
motivelor de temere, pentru înlăturarea tensiunii din
lume.
în acest cadru dăm o deosebită apreciere rolului
activ jucat de România prietenă, sub conducerea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, clarviziunii și modului
global în care domnia sa acționează pentru pace,
pentru ca popoarele să trăiască în relații de frăție și
înțelegere, conștient! ■ că ființa umană este amenințată
în momentul de față de cele mai grave și mai diverse
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Dragă prietene președinte Nicolae Ceaușescu,
Stimați prieteni,

al statului, Moustafa El Feki, secre,tar pentru . informații aH președin
telui.
<
Președintele Nicolae Ceaușescu a
..salutat cu căldură noua vizită în
țara noastră a președintelui Repu
blicii Arabe Egipt, evidențiind că
aceasta constituie o expresie a -trăiniciei raporturilor prietenești stator
nicite între cele două țări și popoare.
Totodată, tovarășul Nicolae Ceaușescu
a exprimat convingerea că înțelege
rile la care se va ajunge cu prilejul
actualelor convorbiri vor întări și
mai mult conlucrarea dintre Româ
nia si Egipt, atît ne plan bilateral,
cît si in Xfera vieții internaționale,
corespunzător voinței și aspirațiilor
de pace si progres ale ambelor po
poare.
(Continuare în pag. a IlI-a)

Amplu și mobilizator program
de muncă pentru progresul
multilateral al patriei
Cu citeva săptămîni înainte de în
cheierea primului an al actualului
cincinal, în spiritul profundului de-.
mocratism ce caracterizează întrea
ga noastră viată economieo-socială,..
iată, că s-au luat o serie de hotăriri
de maximă importanță pentru Înăl
țarea patriei pe o nouă treaptă, su
perioară de progres și civilizație,
pentru parcurgerea- unei noi etape,
pe drumul făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate. Dezbătu
te și aprobate de plenara C.C. al
P.C.R., plenara Consiliului National
al Oamenilor Muncii și plenara
Consiliului National al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste, pro
iectele Planului național
unic de dezvoltare eeonomico-spcialâ a Repu
blicii Socialiste Româ
nia pe anul 1987, Planu
lui de dezvoltare a agri
culturii, industriei ali
mentare,* silviculturii și
gospodăririi • apelor pe
anul 1987, Bugetului de
stat pe anul 1987 au că
pătat putere de lege prin
hotărirea adoptată de
Marea Adunare Națio
nală, marele forum le
gislativ al țării.
în deplină unanimitate,
dînd expresie gîndurilor
și sentimentelor de alea
să prețuire ale clasei
noastre muncitoare, ale
întregului popor, participanții la dezbateri au
reliefat și cu aceste pri
lejuri rolul hotăritor,
determinant al tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu,
secretarul general al
partidului, in elaborarea
și fundamentarea pe
baze științifice, intr-o
concepție unitară, a di
recțiilor de dezvoltare
economică și socială a
țării in cel de-al doilea
an al celui de-al 8-lea
cincinal, în conceperea
și aplicarea programelor
speciale cu privire la
perfecționarea organiză
rii și modernizarea teh
nologică a producției, îmbunătățirea
activității economico-financiare, sta
bilirea noilor normative de folosire
a mijloacelor financiare și materiale
Încredințate de societate spre admi
nistrare fiecărui colectiv de oameni ai
muncii. în același context s-a relevat
contribuția decisivă a secretaru
lui general al partidului la sta
bilirea măsurilor concrete menite
să asigure mobilizarea largă a for
țelor și energiilor creatoare ale în
tregii națiuni pentru creșterea ■ in
tensivă, in ritmuri inalte.a industriei,
agriculturii, a tuturor secțbarelor de
activitate, pentru înflorirea științei,
învățămîntului, culturii, pentru în
făptuirea neabătută a Programului
partidului și trecerea țării noastre
în actualul cincinal La stadiul de
țară mediu dezvoltată.
Cunoscute și însușite de acum de
colectivele de oameni ai muncii, ci
frele de plan pe anul 1987 prevăd în
semnate creșteri cantitative și cali
tative în toate sectoarele și dome
niile de activitate. Astfel, față de
acest an, venitul național urmează
să crească cu 8—9 la sută, va
loarea producției-marfă industriale
— cu 6^—7 la sută, valoarea pro
ducției globale agricole — cu 5,5—6,5
Ia sută, investițiile totale — cu

6—7 la sută, volumul comerțului
exterior — cu 7—8 Ia sută. Sem
nificativ pentru procesul de dezvol
tare intensivă a economiei naționale
este faptul că ritmul de creștere a
venitului național îl devansează pe
cel al produsului social, iar producția
netă din toate ramurile va spori mai
rapid decît producția globală. în de
plin consens cu exigențele dezvoltă
rii intensive și fundamentat pe noile
normative economieo-financiare. pla
nul pe 1987 prevede, totodată, creș
terea accentuată a productivității
muncii, economisirea strictă și valo
rificarea, superioară a resurselor, uti
lizarea rațională a fondurilor fixe.

zeze toate energiile creatoare ale na
țiunii. toate forțele umane și mate
riale disponibile, astfel incit să se
asigure accentuarea laturilor calitati
ve ale creșterii economice, pe baza
celor mai noi cuceriri ale științei și
tehnicii contemporane. Dincolo insă
de sarcinile specifice fiecărei ramuri,
din analiza prevederilor de plan in
ansamblul lor se desprind cîteva ce
rințe prioritare, cu un caracter mai
cuprinzător, asupra cărora trebuie
să-și concentreze atenția organele Și
organizațiile de partid, consiliile oa
menilor muncii, cadrele de conduce
re din întreaga economie.
îndeplinirea in cit mai bune con
diții a obiectivelor,^deo
sebit de complexe 'pro
duse ațit pentru anul
1987, cit și pentru între
gul cincinal, obiective
care asigură înscrierea
fermă a României pe
traiectoria
dezvoltării
economice intensive, im
pune in primul nnd în
făptuirea întocmai, la
termenele și parametrii
stabiliți, a programelor
de perfecționare a orga
nizării și modernizare a
proceselor de produc
ție, elaborate pe ra
muri. ministere, cen
trale și întreprinderi.
Declanșată din ini
țiativa tovarășului
Nicolae Ceaușescu, această acțiune cuprinde
practic toate sectoarele
de activitate și are me
nirea să asigure valori
ficarea la un nivel
calitativ superior a ț ba
zei tehnico-materiale de
care dispun unitățile
economice.
Trebuie să se proce
deze insă cu inaltă exi
gență pe baza unei stra
tegii clare în activitatea
efectivă de materiali
zare a acestor progra
me, care cuprind sute și
mii de măsuri practice,
fiecare cu importanța
ei. Sigur, așa cum a
subliniat secretarul general al partid
dului, fiecare măsură trebuie urmă
rită și înfăptuită întocmai. Dar
forțele nu trebuie să fie împrăș
tiate, pentru a se putea rapor
ta că s-au soluționat sute sau mii
de măsuri', pierzindu-se in schimb
din vedere tocmai rezolvarea pro
blemelor de bază ale producției.
Iar problemele de bază, in toate
domeniile, așa cum a precizat
tovarășul Nicolae Ceaușescu. sini
cele legate de modernizarea instala
țiilor și tehnologiilor, de organizarea
științifică a muncii, acțiuni care tre
buie să determine creșterea mai pu
ternică a productivității muncii, re
ducerea consumurilor materiale și
energetice, ridicarea nivelului teh
nic și calitativ al producției.
Este un nonsens să se raporteze
că intr-o întreprindere sau alta. într-o centrală ori alta s-au realizat
toate măsurile din prima etapă de
modernizare, care se încheie in acest
an. iar pe de altă parte să se arate,
așa cum s-a mai întimplat în acest
an. că sarcinile de plan nu au fost
îndeplinite integral. Ce rost, ce efi
ciență au avut atunci măsurile apli
cate ? Traducerea în viață, incepind
din anul 1987. a măsurilor stabilite
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ridicarea rentabilității întregii acti
vități economice.
Desigur, prin plan se prevăd in
amănunt ritmuri de creștere Si indi
catori specifici pentru fiecare ramu
ră în parte. Dacă sintetizăm însă an
samblul de opțiuni și priorități sta
bilite pentru un sector sau altul de
activitate, se desprinde clar conclu
zia că. prin întregul lui conținut,
planul pe anul 1987 are ca trăsătură
definitorie, marcantă, continuarea la
,un nivel superior a procesului de
dezvoltare intensivă a economiei
naționale, proces început încă din
acest prim an al cincinalului actual.
„Am depășit stadiul dezvoltării ex
tensive — sublinia t o va*r ă ș u 1
NICOLAE CEAUȘESCU la recenta
plenară a C.C. al P.C.R. ; acum
dispunem de o asemenea industrie Și
de o asemenea bază, în toate sec
toarele, incit trebuie să facem totul
pentru a folosi mijloacele de care
dispunem în vederea realizării obiec
tivelor intensive, a modernizării teh
nologiilor. a creșterii eficienței eco
nomice, a valorificării superioare
a materiilor prime și a muncii po
porului nostru".
Corespunzător acestor orientări
programatice, pentru îndeplinirea
exemplară a planului pe anul 1987
este necesar, așadar, să se mobili
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PROGRAM privind autoconducerea si autoaprovizionarea pentru asigurarea

hunei aprovizionări a populației cu produse agroalimentare si bunuri industriale de consum
pe perioada 1 octombrie 1986
Programul privind autoconducerea
și autoaprovizionarea cu produse
agroalimentare și bunuri industriale
de consum a fost elaborat în concor
danță cu hotăririle Congresului al
XlII-lea al Partidului Comunist
Român, cu orientările și indicațiile
tovarășului Nicolae , Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, președin
tele Republicii, privind realizarea
producției și asigurarea bunei apro
vizionări a populației.
Programul se înscrie în ansamblul
măsurilor de perfecționare a orga
nizării și conducerii activităților din
industrie și agricultură, potrivit sar
cinilor trasate de secretarul general
al partidului, hotăririlor adoptate
la Congresul al III-lea al oamenilor
muncii și Congresul țărănimii și oa
menilor muncii din agricultură și
alte sectoare economice.
înfăptuirea obiectivelor noii revo
luții agrare, elaborate și fun
damentate magistral de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretarul general
al partidului, dezvoltarea intensivă
a producției agricole vegetale și ani
male, recoltele mari obținute în anul
1986 creează condiții favorabile pen
tru creșterea tot mai accentuată a
contribuției agriculturii, ca ramură
de bază a economiei naționale, Ia
progresul general al țării și ridi
carea bunăstării întregului popor.

realizării producțiilor planificate și
respectării întocmai a prevederilor
legii privind asigurarea în primul
rînd a fondului centraliza^ de stat,
precum și a fondului județean, răs
punderea pentru îndeplinirea inte
grală a acestor sarcini și încadrarea
în cantitățile stabilite pentru consu
mul propriu revenind consiliilor
populare, ca organe ale autoconducerii teritoriale.
In scopul îndeplinirii programului,
Ministerul Industriei Alimentare și
al Achiziționării Produselor Agricole,
Ministerul Agriculturii; consiliile
populare, unitățile agricole de stat
și cooperatiste vor lua măsuri pen
tru realizarea producției vegetale și
animale Ia nivelul cerințelor noii re
voluții agrare, a intrărilor-la fondul
de stat, valorificarea mai intensă a
disponibilităților de la populație,
potrivit sarcinilor rezultate din Pro
gramul unic de creștere a producției
agricole în gospodăriile personale.
Cantitățile de produse alimentare
prevăzute pentru desfacere au fost
fundamentate pe cerințele Progra
mului de alimentație științifică, di
ferențiate în funcție de structura
populației, de eforturile depuse în
producție și de specificul local, fi
nind seama, totodată, de gospodă
rirea judicioasă și valorificarea su
perioară a produselor agroalimentare
destinate fondului pieței.
La principalele produse agroalimen tare sînt prevăzute următoarele
cantități

I. Cu privire Ia produsele
agroalimentare
Programul
prevede asigurarea
aprovizionării populației pe baza

1. Carne, pește, lapte și alte produse de origine animală

- Program !1 M

i

Carne și produse din carne
din care :
— carne tăiată și păsări vii in
echivalent carne
- produse din carne
din care :
— preparate din «arne
- preparate culinare
— conserve din carne
Pește și produse din pește
Produse
culinare
cu carne
și pește
— din industrie
- din comerț
Lapte
și
produse
lactate
proaspete
Brinzeturi
Unt
Ouă

Trimestrul
IV 1986

Trimestrele
l-lll 1987

mii tone

194,8

580,0

mii tone
mii tone

95,8
99,0

290,0
290,0

tone
tone
tone
tone

80,6
12,2
6,2
49,3

214,0
50,0
26,0
124,0

mii tone
mii tone
mii tone

51,0
12,2
38,8

200,0
50,0
150,0

hl
tone
tone
buc.

1 710
16,5
6.0
625,0

6 500
46,0
20,0
2 120

mii
mii
mii
mii

mii
mii
mii
mii.

|

aprovizionare în forme civilizate a
populației.
în municipiul București se va
asigura desfacerea zflhicăp :peătru
consum la domiciliu, a peste 225
mii meniuri de mîncărurl gătite și
semipr^parate (69 milioane meniuri
pe aii), produse în industria alimen
tară, unitățile de alimentație pu
blică și consumuri colective.
Cantități însemnate, de 173,3 mii
tone, sînt prevăzute pentru desfa
cere către populație la pește și
produse din pește pe întreaga peri
oadă, din care 108,5 mii tone pește
proaspăt și congelat și 64,8 mii tone
semiconserve și conserve din pește.
Ministerul Industriei Alimentare
și al Achiziționării Produselor Agri
cole și Ministerul Agriculturii vor
acționa pentru creșterea producției
de pește din apele interioare și
Marea Neagră, precum și a cantităților de specii valoroase din pescuitul oceanic, De asemenea, va fi
îmbunătățită structura sortimentală
și calitatea produselor prelucrate din
pește, prin respectarea strictă a teh
nologiilor și rețetelor de fabricație.
La lapte și produse din lapte, uni
tățile de industrializare vor acorda
o atenție deosebită îmbunătățirii ca
lității și diversificării structurii la
sortimentele destinate alimentației
copiilor.
Pentru buna gospodărire a resur
selor de lapte. în funcție de cerin
țele de consum, consiliile populare
vor adapta lunar structura sorti
mentală a livrărilor produselor din
lapte, în limita cantităților totale de
lapte aprobate pentru fondul pieței.

Se vor lua în continuare măsuri
de înființare a noi gospodării-anexă
ale unităților de alimentație publică
-..și consumurilor colective', precum și
pentru dezvoltarea celor existente,
sporirea efectivelor de animale, va
lorificarea integrală a resurselor lo
cale.
I La industrie se are în vedere creș
terea mai accentuată a cantităților
de produse din carne, prelucrate în
sortimente diversificate, care să
ușureze munca în gospodărie. La
preparate din carne se vor desface
pe întreaga perioadă 294,6 mii tone,
iar la preparate culinare 62,2 mii
: tone.
De asemenea, potrivit Programului
de dezvoltare a producției de prepa
rate culinare, în unitățile de alimen
tație publică și cantine se vor
realiza, pentru consumul la domici
liu, pe întreaga perioadă, 188,8 mii
tone produse culinare cu carne,
' pește și legume, astfel incit, în to
tal, industria și comerțul vor asigura
251,0 mii tone produse culinare,
echivalent cu 360 milioane meniuri
pe an. Se vor lua măsuri pentru
diversificarea sortimentelor de mîn
cărurl gătite, semipreparate, tocături,
pireuri. supe și ciorbe, preparate de
■pescărie, patiserie, simigerie și altele,
care să permită alegerea unor me
niuri variate și complete, inclusiv
dietetice. Totodată, se va acționa
pentru dezvoltarea rețelei de des
facere a preparatelor culinare prin
magazine, case de comenzi, cantine
și unități specializate de alimentație
publică, contribuind Ia o mai bună

2. Grăsimi vegetate ți animale

U.M.

- ulei comestibil
- grăsimi porcine
- margarina

mii tone
mii tone
mii tone

Desfacerile de ulei comestibil pe
un locuitor se mențin Ia nivelul
prevăzut în anul 1986. în alimenta-

Program
Program
trim, l-lll
trim. IV 1986
1987
60,0
7,6
8,3

155,0
23,0
19,9

{ia publică și consumurile colective
se vor folosi cantități mai mari de
untură.

3. Zahăr,

produse

zaharoase,

30 septembrie 1987

de cofetărie și patiserie

pentru etapa a Il-a de modernizare
a producției trebuie să se facă avîndu-se permanent în vedere, pe de o
parte, cerințele stringente, de bază
ale producției, iar pe de altă parte
efectele economice care se obțin. Și
In această privință un rol mai activ
trebuie să-1 aibă centralele indus
triale. ministerele, care au obligația
nu numai să noteze măsurile înscrise
în programele întreprinderilor, ci să
și analizeze conținutul acestora, să
sprijine efectiv, direct. îndeaproape
procesul de modernizare a producției
prin prisma intereselor mai generale
ale economiei.
Corespunzător sarcinilor deosebit
de mobilizatoare ale planului pe
anul 1987. este necesar să se acțio
neze cu hotărire pentru perfecțio
narea organizării și întărirea răs
punderii la fiecare eșalon ai activi
tății productive. Așa cum a subliniat
tovarășul Nicolae Ceaușescu. sarci
nile de plan corespund pe deplin
bazei tehnico-materiale de care dis
pune societatea noastră, tortei pu
ternicelor colective de oameni al
muncii din toate sectoarele de ac
tivitate si deci sint create toate
condițiile necesare pentru îndeplini
rea cu succes a obiectivelor propuse.
Rezultatele depind insă de felul cum
acționează fiecare om al muncii, fie

i

Totodată, se va acționa pentru
realizarea producției si livrărilor
către fondul pieței a sortimentelor
pe clase de calitate potrivit sarci
nilor stabilite în plan, prin crearea
de noi produse cu grad ridicat de
prelucrare, execuție, finisai si pre
zentare. în vederea satisfacerii ce
rințelor tuturor categoriilor de cum
părători.

a consumului pe locuitor între jude
țe față de consumul mediu pe țară.
Program
— Ministerul Industriei Alimenta
Program
U.M.
re și al Achiziționării Produselor
trim. IV 1986 l-llltrim,1987
Agricole și Ministerul Comerțului
Interior împreună cu consiliile popu
— Zahăr
87,0
255,0
mii tone
lare vor lua măsuri pentru insiloza
- Produse zaharoase, de coferea la timp a cantităților stabilite de
cartofi, legume și fructe, sortarea si
tărie și patiserie
147,0
419,7
mii tone
buna păstrare a acestor produse.
— Ministerul Industriei Alimenta
Ministerul Industriei Alimentare și 1 pluturi, îmbunătățirea calității și
re și al Achiziționării Produselor
prezentării: produselor zaharoase,
al Achiziționării Produselor Agricole
Bunuri
de
folosință
îndelungată,
Agricole
și consiliile populare vor
respectarea normelor tehnice de fa
va lua măsuri pentru creșterea proarticole de uz casnic si gospodăresc
constitui un stoc permanent de car
bricație, acordînd o atenție deosebită
Si
alte
mărfuri
industriale
:
ne. în cadrul cantităților aprobate,
cTucției de patiserie cu diverse umsortimentelor pentru copii.
la dispoziția municipiului București
Cantitățile prevăzute la desfacere
4. Griu pentru piine și făină, porumb pentru mălai și alte produse din
și a județelor, pentru asigurarea
la principalele produse asigură acereale
continuității in aprovizionarea popu
nrovizionarea populației astfel :
lației.
— Ministerul Comerțului Interior.
Comitetul de Stat pentru Prețuri și
U.M.
Trim.
IV
1986
consiliile populare vor acționa pen
U.M.
Trim. I-III 1987
tru desfășurarea corespunzătoare a
comerțului în piețe și tirguri, urmă
- Griu pentru piine și făină
«25,0
1 875,0
mii tone
471
mii buc.
Aparate de radio
rindu-se aplicarea prevederilor lega- Porumb pentru mălai
130,0
310,0
mii tone
224
mii buc.
Televizoare
, le privind vînzarea produselor agro
- Paste făinoase
23,0
60,5
mii tone
alimentare de către producători, res
mii buc.
255
Mașini de spălat rufe
- Biscuiți
28,5
72,5
mii tone
pectarea preturilor maximale de
47
mii buc.
Mașini de cusut
- Orez decorticat
24,0
62,0
mii tone
mercurial, asigurarea calității pro
mii
buc.
196
Frigidere
- Arpacaș
5,0
25,0
mii tone
duselor și a condițiilor igienico-saniMașini de gătit și sobe de încălzit
>
tare.
mii
buc.
189
cu
combustibili
solizi
La stabilirea cantităților prevăzute
întreținerea acestora, pensionarii sau
— Ministerul Comerțului Interior,
mii
buc.
148
Mașini
și
reșouri
aragaz
în program pentru desfacerea la griu
alți cooperatori lnapți de muncă ur
Ministerul
Turismului,
Uniunea
mii.
lei
5
960
Mobilă
și porumb s-a luat în calcul popu
mează să fie aprovizionați cu piine,
Centrală a Cooperativelor de Pro
mii.
lei
1
540
lația din orașe și centre muncitorești,
Jucării
făină și mălai de către cooperativele
ducție. Achiziții si Desfacere a Măr
personalul muncitor navetist și cel
agricole de producție din cantitățile
Articole de menaj din faianță, cefurilor și consiliile populare vor lua
cu locul de muncă în comune, pre
prevăzute pentru retribuirea muncii.
mii. buc.
72,5
măsuri pentru buna organizare a co
ramică și porțelan
cum și populația din zonele de deal
Unitățile agricole cooperatiste vor
merțului
și alimentației publioe pe
mii tone
69,9
Detergenți
și munte neproducătoare de cereale
asigura membrilor cooperatori și
Litoral și stațiunile balneoclimatice.
22,4
Săpun - total
mii
tone
mecanizatorilor care lucrează pen
care contractează și livrează produse
conform programului special oe se va
tru cooperativele agricole . piine și
întocmi pentru sezonul estival.
vegetale și animale.
făină, corespunzător cantităților de
— Ministerele producătoare
de
Membrii cooperatori care lucrează
Se vor livra produse noi cu ca
si gospodăresc, precum si la mate
griu cuvenite ca retribuire in natură
bunuri industriale de consum vor lua
riale de întreținere si renarare a lo
în cooperativele agricole de produc
racteristici tehnico-funcționale supe
pentru zilele-muncă efectuate, folomăsuri pentru realizarea integrală a
cuințelor. fondul de mărfuri asigură
ție situate în zonele producătoare de
rioare. intr-o structură îmbunătăți
sindu-se în acest scop brutăriile și
producției, livrarea ritmică către
buna aprovizionare a populației la
cereale, membrii de familie aflați in
morile- din comune.
tă. iar unele din cele existente se
unitățile comerciale a mărfurilor
orașe si sate.
vor
moderniza,
avindu-se
in
vedere
prevăzute în program, cu respecta
5. Legume, cartofi, fructe și struguri
La combustibili solizi se prevede
ridicarea nivelului calitativ si al fia
rea
normelor de oalitate stabilite,
creșterea în continuare a ponderii
potrivit programelor speciale apro
bilității in exploatare.
cărbunilor în aprovizionarea popu
Program
bate pe ramuri si grupe de produse.
Program
lației : '
La scule si unelte de uz agricol
U.M.
trim,
— Ministerul Minelor. Petrolului si
trim. IV 1986
l-lll 1987
Geologiei. Ministerul Industrializării
Lemnului și Materialelor de Con
Trim. IV 1986
Cartofi - total
mii tone
425,0
U.M.
675.0
strucții vor asigura livrarea inte
Trim, l-lll 1987
din care :
grală și la termen a cantităților de
- cartofi de toamnă
425,0
mii tone
470,0
cărbuni și lemne de foc stabilite în
4 200
Combustibili solizi - total
mii tone
- cartofi timpurii
program. _ astfel incit aprovizionarea
din care :
populației cu combustibili să se des
—
și de vară
mii tone
205,0
2 450
- cărbuni
mii tone
fășoare în condiții corespunzătoare.
Legume de cimp
535,0
mii tone
980,0
1 750
mii tone
— lemne de foc
.— Ministerul Comerțului Interior
Fasole boabe
14,0
mii tone
25,0
și Uniunea Centrală a Cooperative
Fructe
135,0
mii tone
250,0
lor de Producție. Achiziții și Desfa
Struguri
La petrol se vor desface 16 mii
60,0
mii tone
fiilor ce le revin Ia livrările de car
79,0
I
cere a Mărfurilor vor acționa per
tone în. trimestrul IV 1986 si 22 mii
ne. lapte, legume Si fructe pentru
manent pentru buna aprovizionare
tone în' trimestrul I 1987. iar la gaze
constituirea fondului de stat.
Pentru buna aprovizionare a popu
produselor, iar Ministerul Comerțului
și organizare a desfacerii produselor
lichefiate 62 mii tone în trimestrul
lației cu legume, cartofi și fructe.
Interior va acționa pentru extinde
Consiliile populare vor elabora
industriale prin rețeaua comercială
IV
1986
si
57
mii
tone
în
trimestrul
Ministerul Agriculturii, Ministerul
rea și modernizarea rețelei de des
brograme de autoconducere si autode la orașe și sate, modernizarea și
I
1987.
Industriei Alimentare și al Achizi
aorovizionare pentru fiecare unitate
facere și realizarea unui comerț ci
specializarea în continuare a maga
ționării Produselor Agricole vor lua
vilizat.
administrativ-teritorială.
cu
sarcini
La medicamente se prevăd canti
zinelor.
măsuri pentru asigurarea intrărilor
concrete privind producția. livrările
tăti corespunzătoare pentru menți
în scopul asigurării continuității
— Ministerul , Transporturilor și
la fondul de stat și a transportului
pentru fondul de stat, precum și
nerea stării de sănătate a populației.
in aprovizionare pînă Ia noua re
Telecomunicațiilor împreună cu Mi
, operativ către piețele și rmitațțle de
măsuri care să asigure realizarea in
coltă, s-a prevăzut
insilozarea
...pen
Ministerul-Sănătății va . urmări, renisterul Industriei,. Alimentare M al
totalitate si la timp a cantităților
desfacere,
tru fondul
......................
---- -j întărea. cqilțrgjițliu $—
pieței a următoarelor, parțizarea judicioasă ne teritoriu a,
Achiziționării Produselor Agricole.
stabilite pentru
aprovizionarea
supra sortării, depozitării și livrării
cantități :
broduselbr,, farmaceutice în structură
Ministerul Comerțului Interior și
populației
dir.
producția
obținută
in
..
. sortimentală, organizînd acțiuni, prin
-a oi sh
Uniunea Centrală a Cooperativelor
.ziiaildug .sihârndH ij
- mil tone 1â"
caâreiS
sânifare. i pentru
prohlovarea
' focare
îudet.
precum
$i șatiMncerea
de■»< Producție,
Achiziții
și Desfacere
'
.
4
.
..
.
1
.
r^lnrlnltA
nnvm
do
annnnmim
rta-■ f
.
celorlalte
nevoi
ale
economiei
na

mai largă a factorilor naturali de
a Mărfurilor vor asigura transportul
31 decembrie 1986 —
ționale.
cură terapeutică, respectarea trata
operativ al produselor agroaumenta— Pentru îmbunătățirea aprovizio
mentelor corespunzătoare prescrip
re și industriale, eliminind orice
- Cartofi de toamnă
300
nării municipiului București și a
țiilor medicale si combaterea abuzu
pierderi și deprecieri.
- Legume de cimp
162
unor centre muncitorești. Ministerul
lui de medicamente.
— Ministerul Comerțului Interior,
din care : ceapă
55
Industriei Alimentare si al Achizi
Ministerul
Turismului,
Uniunea
rădăcinoase
60
III. Măsuri pentru realizarea
ționării Produselor Agricole va ur
Centrală a Cooperativelor de Pro
programului
varză
mări ca unitățile agricole care au
30
ducție. Achiziții și Desfaoere a Măr
obligația să livreze pentru aceste
- Fasole boabe
23
furilor, celelalte ministere cu rețea
—
Consiliul
de
Miniștri
va
urmări
localități,
să
realizeze
integral
can

- Fructe și struguri
de desfaoere și consiliile populare
193
si analiza iunar modul în care mi
titățile planificate de carne, lapte,
împreună cu oganele Inspectoratului
din care : mere
184
legume,
cartofi
și
fructe.
nisterele
si
consiliile
populare
asi

General de Stat pentru Controlul
struguri
7
gură îndeplinirea sarcinilor de pro
—
Ministerul
Comerțului
Interior,
Calității Produselor vor acționa pen
- Produse semiindustrializate
20
ducție si livrare la fondul pieței, la
Ministerul Turismului. Uniunea Cen
tru sporirea exigenței la recepția ca
toate produsele agroalimentare și
trală a Cooperativelor de Producție,
litativă a mărfurilor. întărirea or
industriale prevăzute în Programul
Achiziții si Desfacere a Mărfurilor
La conserve de legume, fructe și bulion se prevăd următoarele desfaceri:
dinii și disciplinei în fiecare unitate
de autoconducere si autoanroviziosi consiliile populare vor lua mă
comercială, respectarea regulilor de
— mii tone nare teritorială si va exercita un
suri. în continuare, pentru dezvol
comerț și a normelor de etică și
control permanent asupra activității
tarea producției în gospodăriile-aneechitate socialistă de către toți lu
Program
Program
desfășurate de organele centrale și
xă ale unităților de alimentație pu
crătorii in relațiile cu populația.
locale pentru respectarea obligațiilor
trim. IV 1986
trim, l-lll 1987
blică si consumurilor colective, ale
— Consiliul pentru coordonarea
ce le revin.
întreprinderilor economice si socia
producției bunurilor de larg con- Conserve de legume
75,0
120,7
— Ministerul Agriculturii si Mi
le. in vederea sporirii contribuției
sum. aprovizionării și prestărilor de
- Bulion
12,0
16,0
nisterul Industriei Alimentare si al
acestora Ia acoperirea necesarului
servicii pentru populație, impreună
Achiziționării Produselor Agricole
propriu de carne. legume si alte
- Conserve de fructe
24,0
59,5
cu ministerele producătoare și oele
produse.
împreună cu consiliile populare vor
cu activitate comercială, va analiza
lua măsuri pentru creșterea produc
—
Ministerul
Industriei
Alimenta

lunar modul de îndeplinire a preveîn completarea fondului de mărfuri
populației s-au asigurat cantităti
ției animale si vegetale în unitățile
re si al Achiziționării Produselor
derilor din Program, luînd măsuri
din producția internă, potrivit pre
corespunzătoare de mărfuri într-o
de stat si cooperatiste, precum si în
Agricole.
Ministerul
Agriculturii.
Mi

operative pentru realizarea corasvederilor de plan se vor desface
gamă sortimentală diversificată cu
gospodăriile populației, actionind
nisterul Comerțului Interior. Uniu
punzătoare a livrărilor și desfaceri
unele produse din import (lămli,
articole noi, de nivel tehnic și ca
pentru sporirea efectivelor de ani
nea Centrală a Cooperativelor de
lor șl va raporta Consiliului de Mi
portocale, grepuri, măsline etc.).
litativ superior.
male. îmbunătățirea furajării lor. fo
Producție. Achiziții si Desfacere a
niștri asupra modului cum se desfă
losirea integrală si eficientă a tere
Mărfurilor. Ministerul Turismului• și
II. Cu privire la produsele
Mărfuri textile-lneălțăminte :
șoară aprovizionarea populației.
nurilor arabile si a tinetelor, a su
consiliile
populare
vor
acționa
pen

industriale
y
prafețelor de pomi si vii. pentru
tru realizarea prevederilor din Pro
Realizarea prevederilor Programu
La principalele produse se prevăd
rdiilizarea integrală si ritmică a in
gramul aprobat privind creșterea
lui privind autoconducerea și auto
Pentru buna aprovizionare a
Ia desfacere următoarele cantităti:
trărilor la fondul de stat Ja nivelul
producției în mica industrie alimen
aprovizionarea pentru asigurarea
planificat stabilit pe fiecare județ,
tară si culinară, precum si extin
populației cu produse agroalimenta
în vederea constituirii fondului cen
Trim.
IV
1986
derea
desfacerii
către
populație
a
U.M.
re și bunuri industriale impune par
tralizat si acoperirii nevoilor proprii
mîncărurilor gata preparate si semiTrim. I—II! 1987
de consum.
ticiparea oamenilor muncii din in
preparatelor culinare.
dustrie și agricultură la sporirea
De asemenea. Ministerul Agricul
Pardesie, raglane impermeabile,
— Ministerul Comerțului Interior
turii. Ministerul Industriei Alimen
2 040
producției șt ridicarea calității aces
mii buc.
bluze de vint
împreună cu ministerele producă
tare
si
al
Achiziționării
Produselor
3100
teia. întărirea răspunderii consiliilor
toare. Comitetul de Stat al Planifi
mii buc.
Paltoane și haine de iarnă
Agricole.
Uniunea
Centrală
a
Coo

cării și oonsiliile populare vor lua
populare, a tuturor unităților econo
Rochii și capoate din țesături de ,
perativelor de Producție. Achiziții si
măsuri pentru repartizarea judicioa
5 085
mice, în asigurarea bunei aprovizio
mii buc.
iarnă și vară
Desfacere
a
Mărfurilor
si
consiliile
să pe teritoriu a fondului de mărfuri
15 550
nări a populației, contribuind astfel
mii buc.
Cămăși și bluzoane - total
populare vor acționa cu toată fer
prevăzut în program, in, raport cu
3 800
mii per.
la înfăptuirea hotăririlor Congresu
Pantaloni - total
mitatea. potrivit legii, pentru spo
structura populației, urmărindu-se
2 550
lui al XlII-lea al partidului, a indi
mii buc.
rirea contractărilor si achizițiilor de
Bluze și fuste - total
produse agroalimentare din gospo
în mod deosebit asigurarea bunei
19 700
cațiilor și orientărilor tovarășului
mii buc.
Tricotaje pentru nou-nâscuți
dăriile populației.
aprovizionări în municipiul Bucu
53 300
mii buc.
secretar general Nicolae Ceaușescu
Tricotaje pentru iarnă și vară
rești. centrele muncitorești, bazinele
— Consiliile populare poartă, po
privind creșterea nivelului de trai al
încălțăminte pentru sezonul de
trivit legii. întreaga răspundere pen
miniere, petroliere, forestiere si ma
50 700
mii per.
toamnă - iarnă și primăvară - vară
întregului popor, țelul suprem ăl po
tru îndeplinirea integrală a obligarile șantiere, precum și o echilibrare
liticii Partidului Comunist Român.
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Prin Program s-au stabilit creșteri
la toate produsele si îndeosebi Ia
sortimentele pentru nou-născuti. eo
nii si tineret. îmbrăcăminte tricota
tă de vară, pardesie. raglane, bluze
de vînt. haine de iarnă, pantaloni,
rochii, bluze, fuste, realizate în noi
modele și contexturi.
Ministerul Comerțului Interior îm
preună cu Ministerul Industriei
Ușoare și unitățile cooperației meș
teșugărești vor lua măsuri pentru
sporirea livrării si desfacerii artico
lelor de îmbrăcăminte gata confec
ționată. de valorificare superioară
a materiilor prime din producția in
ternă si a materialelor recuperabile,
pentru producerea si livrarea măr
furilor specifice Pe sezoane.

care specialist și cadru de conducere
pentru îndeplinirea sarcinilor ce îi
revin. Or. în această privință, mai
sînt încă multe de făcut. Secretarul
general al partidului a arătat că, față
de nivelul dezvoltării forțelor de
producție, al bazei materiale, al ști
inței. al tehnicii am rămas în urmă
cu organizarea si conducerea în bune
condiții a întregii activități.
Există, fără îndoială, un cadru
organizatoric bine precizat, care asi
gură Îndeplinirea în condiții cores
punzătoare a sarcinilor economice.
Numai că unele cadre de conducere,
unii activiști din diferite domenii
pierd mai mult timp pentru a strînge
justificări si a încerca să demon
streze de ce nu au realizat planul,
decit să acționeze pentru rezolvarea
problemelor ce le revin. Așa se sl
explică de altfel faptul că se mai
înregistrează restante la producția
fizică in unele unități, rămîneri în
urmă In îndeplinirea programelor
din diferite domenii. Iată de ce. pen
tru realizarea sarcinilor de plan pe
anul 1987. ca si pe întregul cincinal
este necesar să se perfecționeze, să
se îmbunătățească munca de condu,
cere, de organizare a întregii activi
tăți, să crească spiritul de răspun
dere al activiștilor, al cadrelor de
partid și de stat, al tuturor colecti
velor de oameni ai muncii.
Strîns legat de aceasta, o atenție

deosebită trebuie să se acorde per
fecționării pregătirii profesionale a
cadrelor, a tuturor categoriilor de
personal. Trebuie bine înțeles că
noua etapă de dezvoltare în care a
intrat economia noastră națională
impune și un nou nivel, superior de
pregătire profesională, tehnico-științifică și culturală a oamenilor mun
cii, Unele erau problemele care tre
buiau rezolvate în urmă cu 10—20
de ani și altele sînt exigentele anu
lui 1987. cînd numai în industria
constructoare de mașini, de pildă,
va fi intensificată reproiectarea si
asimilarea de noi produse, cu per
formanțe ridicate și consumuri re
duse de metal, energie și manoperă,
cînd se va acorda o atenție priori
tară electronicii, microelectronicii
sau mecanicii fine. Sarcini calitativ
superioare revin însă tuturor munci
torilor și specialiștilor, din toate sec
toarele de activitate, sarcini care nu
pot fi îndeplinite decit de oameni
bine și foarte bine pregătiți profe
sional.
In întreaga economie este necesar,
așadar, să se desfășoare o susținută
activitate organizatorică, să se ia
măsuri la toate nivelurile pentru
traducerea în viată a programelor
stabilite. Aceasta impune răspunderi
sporite din partea organizațiilor de
partid din toate unitățile economice,
a organelor de partid orășenești, co

munale, municipale, județene, din
ministere și centrale industriale.
Nu este suficient că am adoptat
planuri și hotărîrl juste — sublinia
tovarășul Nicolae Ceaușescu la ple
nara C.C. al P.C.R. — este necesar
să. ne asumăm răspunderea, fiecare
la locul său de muncă, și să acționăm
pentru realizarea lor în viață.
Anul 1987 va trebui, să determi
ne. prin urmare, o schimbare ra
dicală și în activitatea organe
lor de partid și de stat, astfel
incit să se asigure ridicarea nive
lului muncii organizatorice la ni
velul roiului hotărî tor pe care parti
dul 11 are in desfășurarea in bune
condiții a întregii activități. Tot
ceea ce am realizat in anii con
strucției socialiste este — așa cum a
subliniat secretarul general al parti
dului — rezultatul muncii clasei
muncitoare, a țărănimii, a intelec
tualității, a Întregului nostru popor,
care. într-o deplină unitate, sub con
ducerea partidului, a înfăptuit
neabătut programele de dezvoltare
economico-socială a patriei. Să facem
deci totul pentru realizarea exem
plară a obiectivelor propuse pentru
perioada următoare, astfel incit să
șe asigure progresul necontenit al
economiei. Înălțarea patriei pe noi
culmi de progres și civilizație.

CREȘTEREA VALORII PRODUCȚIEI - MARFĂ INDUSTRIALE
— în procente —
• Programele privind perfecțio
narea organizării ți modernizarea

proceselor de producție vor sta la

baza activității
economice.

tuturor

unităților

• In toate domeniile de activi
tate să se asigure folosirea inte
grală a capacităților de producție,
ridicarea nivelului tehnic și calita

tiv al produselor.

• Pentru respectarea disciplinei
de plan se va întări controlul asu
pra producției, de la contractare,

pregătire
fabricație,

tehnologică, lansare in

asigurarea

aprovizio

nării și forței de muncă pinâ

la

realizarea produselor și expedierea
lor la export și pe piața internă.
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Toastul președintelui Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I)
întilnirea din Islanda, dintre
conducătorii sovietic și american,
s-a încheiat fără rezultate. Este
adevărat că s-a discutat un cerc
larg de probleme și asupra unora
s-a ajuns la puncte de vedere
foarte apropiate. După cum, s-a
declarat, obstacolul principal în
calea unei înțelegeri l-a consti
tuit poziția S.U.A. cu privire la
..războiul stelelor".
România consideră că este ne
cesar să se depună eforturi, pornindu-se de la concluziile din Is
landa, pentru a se trece la soluțio
narea problemelor dezarmării nu
cleare în primul rînd. Considerăm
că este posibil ca în problema ra
chetelor nucleare cu rază medie de
acțiune din 'Europa să se ajungă,
intr-un țimp scurt, la un acord.
Eliminarea rachetelor nucleare cu
rază medie de acțiune din Eu
ropa ar avea o mare însemnătate
pentru întreaga politică de dezar
mare.
România se pronunță cu toată
hotărirea pentru trecerea și la rei* iâuBerea armatfierttelbr convențio
nale. Considerăm reducerea arma
mentelor convenționale ca o parte
'" inseparabilă a dezarmării nuclea
re, a politicii de pace și colaborare.
Pornind de la aceasta, România a

și hotărît. și a trecut, la reducerea
cu 5 la sută a armamentelor, efec
tivelor și cheltuielilor militare, începînd din acest an. Am pornit și
pornim de la faptul că trebuie să
se treacă de la vorbe Ia acțiuni
reale în direcția dezarmării.
De asemenea, avem în vedere că
uriașele cheltuieli militare au un
rol foarte important în înrăutăți
rea continuă a situației economice
mondiale. Reducerea' cheltuielilor
militare va da posibilitatea alocă
rii unor mijloace importante și
concentrării forțelor științifice,
tehnice în direcția dezvoltării economico-sociale, a ridicării nivelu
lui de trai al popoarelor.
Ne pronunțăm cu toată hotărirea
pentru realizarea în Balcani a unei
zone fără arme nucleare și chimice.
România a acționat și acționează
pentru soluționarea, pe calea tra
tativelor, a tuturor problemelor li
tigioase din diferite zone ale lumii.
In acest sens, ne pronunțăm pen
tru o soluție politică a problemelor
din Orientul Mijlociu în cadrul unei conferințe internaționale. Con
siderăm că ar avea o mare însem
nătate organizarea unui comitet
.pregătitor, din care să facă parte
inclusiv O.E.P. și Israelul.
Ne pronunțăm, de asemenea,
pentru soluționarea pe calea trata
tivelor a conflictului dintre Iran

între România și Egipt, pentru
faptul că, în problemele fun
damentale ale vieții mondiale, ță
rile noastre au poziții identice sau
foarte apropiate. Avînd în vedere
aceasta, consider că există posibi
lități de a intensifica conlucrarea
noastră în soluționarea probleme
lor din diferite zone ale lumii, in
clusiv din Orientul Mijlociu, a
problemelor subdezvoltării și a al
tor probleme.
încă o dată, as dori să exprim
satisfacția mea. a conducerii noas
tre de stat, a poporului român
pentru bunele relații dintre Româ
nia și Egipt, pentru noua, vizită a
dumneavoastră, pentru convorbi
rile pe care le avem.
Sînt convins că înțelegerile Ia
care vom-.ajunge vor deschide noi
posibilități de extindere a conlu
crării economice, tehnico-științifice. în toate domeniile între po
poarele noastre. Aceasta corespun
de pe deplin intereselor celor două
tari, cauzei generale ă colaborării
si păcii in întreaga lume.
Doresc să toastez pentru,dezvol.tarea continuă a prieteniei și .co
laborării româno-egiptene.
In sănătatea prietenului meu,
președintele Mubarak.
In sănătatea dumneavoastră, a
tuturor ! (Vii aplauze).

și Irak, precum și a altor con
flicte din diferite zone ale lumii.
Este necesar ca relațiile dintre
state să se bazeze ferm pe princi
piile egalității, respectului, inde
pendenței, suveranității, neameste
cului în treburile interne.
Acordăm întregul nostru sprijin
S.W.A.P.O. în lupta pentru inde
pendența Namibiei și condamnăm
cu toată fermitatea politica de
apartheid din Africa de Sud.
România consideră că trebuie
făcut totul pentru soluționarea
problemelor subdezvoltării, in
clusiv pentru realizarea unei noi
ordini economice mondiale.
Avînd în vedere complexitatea
problemelor, ne pronunțăm pen
tru participarea la soluționarea
lor a tuturor statelor, fără deose
bire de mărime sau de orînduire
socială. In acest sens, acordăm o
mare însemnătate participării la
viața internațională și la soluțio
narea problemelor țărilor mici și
mijlocii, a țărilor nealiniate, a sta
telor în curs de dezvoltare.
Considerăm, de asemehea, că
O.N.U., alte organisme internațio
nale ;tr6buie să aibă un rol mai
activ în soluționarea problemelor
din viața internațională.
Aș dori să exprim satisfacția
pentru conlucrarea strînsă, în di
ferite organisme internaționale,

Toastul președintelui Mohamed Hosni Mubarak
(Urmare din pag. I)

pericole și că se impune să acțio
năm împreună pentru salvarea
acesteia.
împărtășim întru totul conside
rentele și aprecierile președintelui
Nicolae Ceaușescu în legătura cu
necesitatea de sporire a eforturi
lor pentru dezarmare, și în pri
mul rînd pentru dezarmarea nu
cleară, pentru diminuarea primej
diei unei noi catastrofe npcleare,
care ar duce la dispariția a înseși
vieții și omenirii. Un asemenea
război ar distruge tot ceea ce po
poarele au realizat de-a lungul is
toriei, tot ceea ce ele au înfăptuit

prin trudă și suferință, prin spirit
de sacrificiu, prin jertfe.
Pe de altă parte, stimate
domnule președinte, dăm o deose
bită apreciere rolului pe care țara
dumneavoastră,
dumneavoastră
personal îl aveți în problemele
Orientului Mijlociu și, în. primul
rînd, necesității de instaurare în
această zonă a unei păci juste și
trainice, poziției față de proble
mele războiului dintre Irak și
Iran, de situația în continuă de
teriorare din Liban. Este mai
presus de orice îndoială și este
clar că poziția României în toa
te aceste probleme a fost și rămîne neschimbată. Mai mult de

Am, la rîndul meu, deplina con
vingere că vizita și convorbirile pe
care le-am început astăzi cu dum
neavoastră vor da noi impulsuri
conlucrării noastre bilaterale, vor
deschide orizonturi colaborării în
cele mai diverse domenii între ță
rile noastre.
Mulțumind pentru prieteneasca
și călduroasa primire care ne este
rezervată, vă invit, stimați prie
teni, să adresăm un gînd de consi
derație . și respect președintelui
Nicolae Ceaușescu, tuturor fiilor
acestui viteaz popor român. (Vii
aplauze).

cît atît, o asemenea poziție contri
buie în mod substanțial la crearea
condițiilor de pace, de progres și
de prosperitate în această zonă.
România și-a adus și continuă să
aducă o contribuție efectivă și
concretă la crearea unor condiții
de conviețuire pașnică între Israel
și vecinii săi arabi.
Nu ne surprind realizările obți
nute de dumneavoastră pe calea
progresului și dezvoltării. Sînt bihe
cunoscute marile realizări obținute
de țara dumneavoastră în dome
niul dezvoltării industriale și agri
cole, în domeniul ridicării nivelu
lui de trai.

începerea convorbirilor oficiale
(Urmare din pag. I)

Președintele Mohamed Hpșnj Mubafâk a mulțumit pentru primirea
călduroasă, prietenească, pențțu . os
pitalitatea de care se bucură' in
România, subliniind că vede in aceasta o dovadă, convingătoare a
stimei si respectului ce si ie nutresc
popoarele egiptean și român. în
același timp. înaltul oaspete si-a
manifestat, la rindul său. bucuria de
a se intilni din nou cu președintele
Nicolae Ceaușescu si de a avea îm
preună un schimb de păreri asupra
evoluției si perspectivelor relațiilor
bilaterale, cît si în legătură cu pro
bleme ale situației internaționale
actuale.
în timpul convorbirilor, președin
tele Nicolae Ceausescu si președin

.’

...

■

■ ■

(Urmare din pag. I)

stea sosirii președintelui Republicii
, Arabe Egipt, a prezentat onorul. Au
fost intonate imnurile de stat ale
celor două țări.
Președinții Nicolae Ceaușescu și
Mohamed Hosni Mubarak au trecut
în revistă garda de onoare.
Președintele
Republicii
Arabe
Egipt a salutat persoanele oficiale

-’

române prezente la ceremonia so
sirii. Erau prezenți Constantin
Dăscălescu, prim-ministru al guver
nului, membri ai Consiliului de Stat
și ai guvernului, generali, alte per
soane oficiale. Erau de fată amba
sadorul Republicii Arabe Egipt la
București, membri ai ambasadei.
Un grup de
pionieri a oferit
buchete de
flori
președinților

— Cu pregnantă pu
ternică.
spune
Gheorghe~ Grigoraș. ’ secretar
adjunct al comitetului oră
șenesc de partid. Epoca
Nicolae Ceaușescu și-a pus
pecetea pe dezvoltarea orasului nostru, așa cum a
determinat ritmuri
ac
celerate de dezvoltare pen
tru toate localitățile pa
triei. O dată memorabilă,
adînc încrustată în inimile
acestor harnici si gospo
dari moldoveni — 17 oc-

Urmează apoi reacția „în
lanț" a dezvoltării indus
triale. paralel cu cea a ora
șului. Date de cronică
nouă : în 1973 începe să
producă întreprinderea de
corpuri de iluminat. ' „Fa
brica de Sticlă", cum o nu
mesc localnicii. Folosind
nisip cuartos din noua ex
ploatare de la Alba — Hudești. fabrica se extinde
mereu, adăugîndu-i-se si
secția de produse din por
țelan. Ca urmare. între-

alte zone la industria „de
acasă" — se regăsesc pe ei
înșiși, cu ambițiile, lor
creatoare. Tînărul inginer
Constantin Vasiliu. șeful
compartimentului proiec
tare de la întreprinderea
de sticlărie si porțelan, nu
forța deloc modestia cînd
afirma :
— Avem cea mai moder
nă tehnologie de obținere
a opalului. Sîntem de ase
menea singura Unitate din
tară care face sticlărie de

aflăm, firesc. In viata tre
pidantă a așezării. Mese
riașii din ateliere nu au
rămas doar simpli prede
cesori ai maeștrilor indus
triei republicane. O între
prindere județeană de pro
duse industriale si prestări
servicii, cu sediul în acest
oraș. îi reunește întru hăr
nicie si preocupări noi.
Inginerul-șcf, Paul Cohn.
sublinia că producția aces
tei întreprinderi urcă ra
pid spre un miliard de

Acorduri ale prezentului la Dorohoi
tombrie 1968 : prima vi
zită de lucru a tovarășului
Nicolae Ceaușescu pe aceste străvechi plaiuri ro
mânești.
Este momentul de refe
rință pentru oraș, cînd si
cuvîntul industrie intră în
vocabularul cel de toate
zilele. Unul dintre cei din
ții pași : întreprinderea de
exploatare minieră. Intră
în funcțiune instalația de
înnobilare
a
nisipului
cuartos de la Miorcani.
Resursele locale sînt puse
in valoare pentru produ
cerea de noi varietăți de
sticlă. Prin aceasta, pentru
Prima dată in tară, s-a
realizat un nisip cuartos
cu un conținut de fier de
sub 0,03 la sută. S-a creat
astfel posibilitatea ca si
alte fabrici românești de
sticlărie de menaj să se aprovizioneze cu această
materie primă „de Doro
hoi".

prinderea de sticlărie și
porțelan nu înseamnă pen
tru localnici numai miracu
loasele flăcări din cuptoa
rele cu reborduri calcinate
de dogoare., în jurul cărora
suflători la țeava mane
vrează bulgării solari cu
eleganta și gestul artistic
al cîntăretilor din buciu
mul
tradițional.
Harta
meseriilor orașului Sporeș
te ciț o baterie întreagă de
noi profesii : sticlar, șle
fuitor. gravor în sticlă,
sculer-matriter.
cizelor.
pictor-decoratqr. ceramist
etc. Ca urmare a unei re
comandări direct făcute de
tovarăsulNicolae Ceaușescu.
se înființează secția de
produse vitrificate, care
exportă chiar din primul
an de producție. trecîhd
cu brio exigente dintre
cele mai ridicate.
Cu cît avansează ne dru
mul profesiei, oamenii de
aici — unii reveniți din

menaj din combinații de
sticlă cu porțelan...
Curînd. curînd. după aceste puternice vlăstare ale
industriei, si construcția de
mașini „de Dorohoi" își
face simțită prezenta prin
puternica întreprindere. de
mașini si utilaje grele
pentru' deformare plastică.
Construind prese hidrau
lice. mașini de îndreptat
sau de ruluit tablă, cioca
ne matritoare. prese meca
nice de debavurat sau for
jat. alte utilaje care se ex
portă. dorohoienii devin
astfel „oameni de mili
oane".
Pornind de la aceste
realități — parte firească
a politicii științifice de
dezvoltare armonioasă a
tuturor zonelor tării — o
întrebare : unde se găsesc
totuși, pe scara dezvoltării
economice a orașului, ve
chile ocupații ale oameni
lor de aici ? Răspunsul il

lei. Preocupările colecti
vului de aici : de la cera
mică pînă la componente
din bachelită.
»— Intim legată de indus
trializare — argumentea
ză Gheorghe Grigoraș —
urbanizarea constituie la
Dorohoi un proces însoți
tor firesc.
Căutăm în realitatea orașului acoperirea acestei
afirmații. Mergem pe noul
bulevard al Victoriei, cu
4 benzi de circulație.
Blocuri cochete, cu acope
rișuri de țiglă roșie, de un
rafinament
recunoscut,
sînt grupate în dispuneri
inedite pentru a se obține
efecte notabile. Cu aceste
blocuri, numărul de apar
tamente construite în total
trece de 6 000. Precizia
unei cronologii a construc
țiilor de locuințe o subli
niază disputa între Vasile
Gherasim, vicepreședintele
consiliului popular, si ingi

nerul Marin Axinte. „con
structorul" :
— în 1965 erau doar 10
blocuri in oraș.
— Ba numai 8 și atîta
tot !...
Acum se construiește o
maternitate cu 240 paturi.
Cît despre blocuri de lo
cuințe, în anul viitor, an
samblul „Victoria" va mai
cuprinde 250 apartamente
și ya începe și „zona cen
trală", cu un lot de 100
apartamente.
...Tocmai își făcuse in
trarea in casă nouă loan
Ciobanu. zidar, și soția sa.
sudorită. împreună cu cei
•doi copii. Alti locatari.
Alexandru Gotan. munci
tor. cu soția si cei trei
copii ; Dumitru Lozneanu.
muncitor cu doi copii. O .
paranteză : Dorohoiul are
acum circa 30 000 locuitori.
O treime din ei sînt foar
te tineri. Peste 15 000 sint
muncitori. Vîrsta medie a
locuitorilor orașului : 22
ani ! Una din cele mai
vechi așezări urbane din
nordul Moldovei are ca
virstă tinerețea. Vîrsta
oamenilor săi 1
•
Dinspre „centrul vechi"
se aud acordurile sonore
ale... ceasului electronic al
orașului. Oamenii ascultă
cu bucurie motivele răs
colitoare ale „Rapsodiilor"
lui Enescu. care marchează
ora exactă la Dorohoi.
Fragmentul de , rapsodie
enesciană este o ilustrare
a prezentului, un imn de
slavă închinat puterii în
noitoare a socialismului,
pentru înălțarea patriei
dragi.
Euqen BRUSCA
corespondentul „Scinteii"

Nicolae Ceaușescu și
Mohamed
Hosni Mubarak.
După ceremonia sosirii, președinții
Nicolae Ceaușescu și Mohamed
Hosni Mubarak au părăsit aeropor
tul, îndreptîndu-se spre reședința
rezervată înaltului oaspete egiptean.
La reședință, cei doi președinți
s-au întreținut într-o atmosferă cor
dială, prietenească.

Din cronica întrecerii
CONSTANȚA : Producție

în apropierea Doroholului e Recea Verbia. Loc ce
amintește de glorioasa pre
zentă aici a lui Mihai Vi
teazul. Vulturul primei
noastre Uniri de la 1600,
realizată după „pohta oe a
pohtit" el și toti' cei de o
limbă, de un neam și obi
ceiuri de la Dacia Felix
încoaoe.
Toate acestea ni le re
învie profesorul Gh. Amarandei. El evocă numeroși
fruntași și cărturari care
s-au născut, au trăit sau
au activat în Dorohoi :
Nicu Gane, unionistul ;
Spiru C. Haret. matemati
cian. pedagog. întemeietor
de școală românească mo
dernă. care a învățat aici
în clasele primare; acade
micianul Dimitrie Pompeiu ; Păstorel Teodoreanu ; Mihail Grigore Poslusnicul. autorul ■ primei
„Istorii a muzicii ' la ro
mâni" ; Sașa Pană. unul
dintre avangardiștii poeziei
noastre ș.a.m.d.
Ani în șir, Dorohoiul n-a
fost altceva decît imaginea
în oglindă a „locului unde
nu se întimpla nimic".
Cind la scoală profesorii
trebuiau să explice terme
nul de industrie se loveau
de ambiguitatea ilustrării
acestui cuvint, pe care o
dădeau atelierele din oraș.
Pentru a oferi o definiție
corectă, se refugiau _ in
dicționarele limbii române.
Practic, numele de indus
trie nu intrase in vocabu
larul local.
Anul 1965, al celui de-al
IX-lea Congres al partidu
lui. cind unanim voința ro
mânească l-a desemnat pe
tovarășul Nicolae Ceaușescu
în fruntea destinelor tării,
a 'Venit ca un nou „descă
lecat" și pentru această
așezare a județului Boto
șani.

independentei naționale, colaborării
și. progresului în Întreaga lume.
Președinții Nicolae Ceaușescu și
Mohamed...Hofmi-.Mubarak au hotărit
ca membrii celor două-delegații să
analizeze împreună, in timpul vizi
tei. posibilitățile' și-,modalitățile con
crete de dezvoltare a colaborării
economice și tehnico-științifîce din
tre România și Egipt, potrivit orien
tărilor și înțelegerilor stabilite la
nivel înalt.
Președintele Nicolae Ceaușescu șl
președintele Mohamed Hosni Muba
rak au avut, in continuare, un prim
schimb de păreri cu privire la pro
bleme ale actualității’ internaționale.
Convorbirile se desfășoară intr-o
atmosferă prietenească, de înțele
gere și stimă reciprocă.

Sosirea în Capitală

AȘEZĂRI ÎNSCRISE VIGUROS ÎN SPAȚIUL CIVILIZAȚIEI SOCIALISTE
,

tele Mohamed Hosni Mubarak au
apreciat eu satisfacție că relațiile de
colaborare dintre România si Egipt
— oe plan politic, economic, tehnico-stfiritific si în alte * domenii de
interes comun— cunosc o dezvolta
re continuă. în conformitate cu în
țelegerile convenite cu prileiul intilnirilor la nivel inalt. Pornindu-se de
la rezultatele obținute pînă acum,
s-a apreciat că există premise favo
rabile pentru dezvoltarea si ampli
ficarea acestor raporturi în toate
domeniile de activitate, și îndeosebi
in cel economic.
S-a reafirmat convingerea că ex
tinderea și adîncirea .și. în viitor a
raporturilor bilaterale contribuie la
întărirea prieteniei dintre popoarele
român și "egiptean, la promovarea
cauzei generale , a păcii, înțelegerii.

fizică peste prevederi
Oamenii muncii din numeroase
unități economice ale județului
Constanta au obținut, în perioada
care a trecut din acest an, impor
tante sporuri la producția fizică.
S-au realizat astfel suplimentar
mașini agricole în valoare de 235
milioane lei și 3 544 remorci auto,
127 000 tone calcar, peste 9 000 tone
acid sulfuric pentru fabricarea în
grășămintelor chimice cu fosfor,
importante cantități de materiale
de construcții din prefabricate, be
ton celular și autoclavizat. confecții-textile și altele. Cele mai mari
sporuri la producția fizică au fost
obținute de colectivele de la între
prinderea mecanică de utilaj Med
gidia. întreprinderea pentru meca
nizarea agriculturii Năvodari. între
prinderea minieră
„Dobrogea",
Combinatul de îngrășăminte chimi
ce Năvodari. (George Mihăescu).

SUCEAVA : înnoirea
și modernizarea producției
JJnul din obiectivele principale
aflate in atenția oamenilor muncii
suceveni, este implementarea în
producție a unor soluții moderne,
eficiente. Preocupările lor s-au
materializat în realizarea unor obiective tie cercetare științifică,
introducerea și extinderea de teh
nologii avansate, mecanizarea și
automatizarea unor fluxuri de fa
bricație. în acest fel. productivita
tea muncii a crescut cu aproape 11
la sută față de anul trecut și s-au
obținut importante beneficii supli
mentare. Concomitent cu moderni
zarea tehnologiilor, lucrătorii din
unitățile economice sucevene au
urmărit Introducerea In fabricație
a unor produse noi, competitive.
(Sava Bejinariu).

BRĂILA : Nave

pentru export
HarriicUl colectiv de muncă de Ia
Șantierul naval brăilean depune
eforturi susținute pentru livrarea

către partenerii externi a unor nave
executate la inalti parametri teh
nici și calitativi. Drept urmare,
în acest început de decembrie a
fost lansat ’un nou cargou multi
functional de 5 000 tdw. fiind a
șasea navă din seria celor prevă
zute pentru export. De remarcat că
88,7 la sută din echipamentele me
canice și electronice sînt concepute
și realizate în întreprinderile de
profil din tară. (Candiano Pri
ceputul.

ARGEȘ : Materiale

pentru construcții
In Munții Făgăraș, lucrătorii în
treprinderii
județene
pentru
prestări servicii și producție Argeș
au dat in exploatare o importantă
carieră de marmură de culoare
albă și cenușie. Primele sute de
metri cubi extrase pînă in prezent
s-au folosit cu bune rezultate la
construcția de locuințe. „Pentru
anul 1987 — a ținut să precizeze
inginerul Mihai Nicolaescu. direc
torul întreprinderii — am asigurat
forța de muncă și utilajele necesa
re pentru exploatarea marmurei In
blocuri mari, in vederea transfor
mării ei în plăci ornamentale pen
tru construcția de noi edificii".
(Gheorghe Cîrstea).

IAȘI : Realizări
ale constructorilor
Colectivul de muncitori și spe
cialiști de la Antrepriza nr. 2 Est a
Trustului antrepriză generală de
construcții industriale din Iași ra
portează îndeplinirea înainfe de
termen a prevederilor anuale de
plan la activitatea de construcțiimontaj. în această perioadă, ei au
dat în exploatare primul grup energetic de 50 MW și cazanul de
abur nr. 1 de la Centrala electrică
de termoficare pe cărbune inferior
de la Holboca — Iași, alte obiecti
ve industriale din municipiu și ju
deț. Succesul a fost repurtat ca ur
mare a introducerii unor tehnologii
constructive avansate, efectuării
tuturor lucrărilor Încredințate in
condiții de exigență sporită și de
înaltă calitate. (M. Corcaci).
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O sâptâminâ politică efervescentă. într-o atmosferă de entuziastă
unitate și angajare revoluționară, foruri reprezentative ale conducerii
democratice a societății noastre — plenara Consiliului Național al
Frontului Democrației și Unității Socialiste, plenara Consiliului Na
țional al Oamenilor Muncii, plenara Comitetului Central al Partidului
Comunist Român, lucrările Camerei legislative a consiliilor populare,
sesiunea Marii Adunări Naționale — au dezbătut și aprobat docu
mente de cea mai mare însemnătate pentru progresul economico-social al patriei.
Strălucitele cuvîntări ale tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU rostite
cu aceste prilejuri proiectează o nouă și puternică lumină asupra căilor
de dezvoltare multilaterală a țării, constituie programe concrete de
acțiune, de o mare cuprindere și limpezime asupra viitorului, vibrante
chemări la muncă și acțiune revoluționară pentru înălțarea României
pe noi culmi de progres și civilizație. Punînd în fața partidului, a
întregului popor problema cardinală a etapei, aceea a perfecționării
și îmbunătățirii activității de conducere, de organizare superioară a
întregii activități, secretarul general al partidului a stăruit asupra
factorului hotărîtor : oamenii. „Pentru a realiza noua revoluție tehnico-țtiințificâ, noua revoluție agrară, creșterea gradului de civiliza
ție al patriei noastre, trebuie să realizăm ridicarea nivelului general
de cunoștințe, conștiința revoluționară a poporului nostru. Numai cu
o asemenea forță socială, cu inalt nivel de conștiință revoluționară,
de cunoștințe in toate domeniile de activitate, vom asigura înfăptuirea
obiectivelor stabilite de Programul partidului, ridicarea nivelului ge
neral de dezvoltare a patriei noastre I"
Conștiință și cunoștințe. Două puternice, îngemănate acceleratoa
re ale progresului, care dinamizează inepuizabila forță creatoare a
națiunii. Acceleratoare aflate in mintea și inima tuturor celor care,
prin angajarea lor plină de dăruire pe toate fronturile creației ma
teriale și spirituale, își demonstrează prin fapte patriotismul revo
luționar. Oamenii țării care se pregătesc să încheie 1986 cu un cit
mai bogat bilanț de realizări și întîmpină 1987 cu hotărirea de a
urca trepte și mai înalte, răspund prin fapte însuflețitoareior chemări
cuprinse în recentele cuvîntări ale iubitului conducător al partidului
și poporului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. O atestă nenumăratele
mesaje ale vredniciei, competenței și dăruirii muncitorești ce ne
parvin zilnic la redacție de pe întreg cuprinsul patriei, între care și
faptele publicate în spațiul acestei pagini săptămînale.

Un tren lung de 850 de kilometri
— Am realizat în
aoeastă săptămină oel
mai înalt ritm de fabricație din toată perioada care a trecut
de la înoeputul anu
lui — ne spune ingi
nerul Vasile Ba cal u,
directorul
întreprin
derii de vagoane din
Drobeta-Turnu Seve
rin. pe care-1 întîlnim
la unul din locurile
de muncă. In loc de
. 12 vagoane marfă zil
nic — cit este ritmul
pe care l-am prevă
zut — am realizat 14.
Aceasta înseamnă că
am construit și livrat
în aoeastă săpfămînărecord cu 12 vagoane
mai mult față de gra
ficul stabilit. Cum am
reușit ? Prin ordine și
disciplină desăvîrșitc.
folosind integral ca
pacitățile de produc
ție moderne de care
dispunem.
realizînd

posibile explicații

lată o imagine căreia reporterul
nu-i poate da o singură explicație.
Mai multe ? Fără îndoială. Foto
grafia nu poate înfățișa cele peste
150 de propuneri de invenții, din
tre care aproape 100 brevetate, ale
inginerului Corneliu Andrișan și
subinginerului Horst Zimmermann
de la Întreprinderea „Electrocontact" Botoșani, dar ii reprezintă
intr-un moment de lucru la verifi
carea
aparatajului antigrizutos, a
mensiunile unui bloc cu 4 ni
cofreților AG pentru minele de căr
veluri. Avind și ei cu 10 ani
buni. Alături de ei, în aceas
mai mult, constructorii au acumu
tă imagine, se află lăcătușul Flo
lat o impresionantă experiență. Ion
rin Crețu și maistrul Mihai
Costa este acum maistru principal,
Caba. Noul utilaj, mai robust, cu
iar Ion Dorner — șeful echipei de
un grad sporit de fiabilitate, cu o
încercări pe stand. Nu se lansează
protecție totală antiexplozivă, a. o nouă comandă fără a fi consulproape pe jumătgfe mai ușor de’ tați strungarii Milan Drăgan și Mi
cit omologul său anterior, s-a com
hai Vlasici, montorij Nicolae Isfan
portat .bine la probele de lucru sub
și Vasile Enașcu sau inginerul
miercuri, 10 decembrie.
Alexandru Derban. Sînt cei care .. presiune,
obținind buletinul ^care . ii-ațeștă
cu un deceniu rh urmă realizau șiperfecta
funcționare.
primul moto naval.
•O realizare de pfțstigiu care
r— Dacă scrieți despre motoarele
multe desptțe \acest harnic
; navale — îmi spune șefule seefeei % spufie
colectiv
muncitoresc; dar nu totul.
— să nu-i uitati. vă rog. nici pe
La dosarul faptelor recente se
cei de la secțiile de ansamble su
adaugă grăbite altele. De pildă .
date și de piese forjate și turnate.
aici, cu puțin timp in urmă, a fost
Un motor naval este opera colec
organizat un concurs tehnic de
tivă a întregii noastre întreprin
creație.
Era de dorit și se sconta
deri. Și mai notați că puterea mo
pe o cit mai mare participare. Dar,
toarelor navale realizate în cei 10
in final, realitatea a depășit aștep
ani de fabricație se ridică la peste
tările. S-au adunat peste 125 de
1,1 milioane CP.
soluții tehnologice noi. Alt fapt,
tot de „ultimă oră": „Botoșaniul
Ion D. CUCU

„Drumul naval
dintre Reșița și Constanța
La secția de motoare navale a
întreprinderii de construcții de ma
șini din Reșița se consemnează un
nou și remarcabil eveniment : se
fac Ultimele pregătiri pentru expe
dierea motorului nr. 1 de 8 009 CP
ce va echipa primul feribot româ
nesc aflat in construcție la Șantie
rul naval Constanța. Colosul de
100 de tone a și fost așezat
pe platforma impresionantului vpgon special cu care va fi transpor
tat piffS'jSTBffie'ftctar. :Sntr;ctifectar
coordonare, â IȘpfului de atelier
Francisc Apro, m optorli veri ti dă
fiecare Iffi^tuqL/iecțțg! apqoră.r N»
peste mblt^impse va da semnalul
de plecare.
Ing. Iosif Gurămare, șeful secției,
vădit emoționat. îmi spune : „Au
trecut 10 ani...“. Da. se împlinește
în acest decembrie un deceniu de
la data cînd a fost realizat primul
motor naval de construcție româ
nească. Anii au trecut, iar motoa
rele au cîștigat în putere și în mă
rime. ajungînd chiar pină la di

Dialog cotidian la Biblioteca națională
de programe
Cum vi s-ar părea un asemenea
dialog ?
— Mă interesează un ARIEL,
— Cu plăcere. Vă putem oferi
Insă și un ARGUS. Este extrem
de potrivit pentru ceea ce aveți
dumneavoastră nevoie.
Nu este vorba de un schimb de
parole sau de ficțiune pură, ci de
o realitate cotidiană. Atit de obiș
nuită. incit celor care poartă un
asemenea dialog; desigur nu chiar
în forma simplificatoare Pe care
v-am prezentat-o. li se pare abso
lut firesc.
Șl este cît se poate de firesc, de
Îndată ce intri in Institutul de cer
cetare științifică și inginerie teh
nologică pentru tehnica de calcul
și informatică și pătrunzi în încă
perea destinată Bibliotecii naționa-

i

Ald, în mijlocul cîmpiei
dominate, acum, la mijloc
de decembrie, de verdele
grînelor frumos răsărite, o
veritabilă uzină ale cărei
alcătuiri nu te lasă să-i bănuiești, din prima clipă,
destinația. Poate am exa
gerat spunind că am lntilnit, pe meleagul Grindului
ișlomițean, o uzină ? Dar
ea și este, cu toate că poar
tă numele modest de Parctfl 5-Grindu, Brigada a
2-a. schela Berea. Zi și
noapte, indiferent de ano
timp, puternicele pompe
petroliere își făc datoria,
aspirină, de pe o mie de ki
lometri de conducte, țițeiul
adus la suprafață de zecile
de sonde răspindite pînă
sub fruntea cîmpiei.
în jur, pămîntul așteaptă
noua zăpadă, yintul iernii
alunecă nestingherit din
spre nord... Cite ierni bărăgănene a intimpinat aici
inginerul Ionel Furtună,

le de programe. Asemănătoare la
prima impresie cu oricare din în
căperile Arhivei naționale de filme.
Numai că. aici, sutele și suțele de
benzi magnetice, codificate. înseriate și păstrate cu cea mai mare
grijă, nu au înmagazinate imagini
artistice, ei un volum uriaș de in
teligență. In ultimă instanță, idei
a căror exactitate și Înlănțuire lo
gică nu sînt întrecute decit de rit
mul extraordinar în care se pot
dezvolta.. atunci cînd sînt „rulate"
pe calculator. Pentru că, așa cum vă
sugerează probabil și numele. Bi
blioteca națională de programe asi
gură și administrează fondul na
țional de programe. Pentru toate
tipurile de calculatoare și pentru
cele mai diverse domenii : știință
și tehnologie, conducere tehnico-

Bărăganul
adjunctul șefului de briga
dă ? Numai două ! Dar le
va ține minte toată viața.
Sint iernile lui, de început
de meserie.
— Aceasta-i viața petro
liștilor — spune gazda
noastră, și cei din juru-i,
maiștri sondori și sondori,
mai vechi in meserie, apro
bă din priviri. Țițeiul tre
buie să vină pe conducte,
neîntrerupt, oricît de mare
ar fi vijelia, oricit de dur
ar fi gerul de afară. Cum
se anunță întreruperi ieși
în viscol. Viscolul parcă te
aplatizează, dar mergi îna
inte. iți despici drum prin
nămeți. Cum am făcut noi,
o dată, tunel pentru trac
toare prin zăpezi, pe dis
tanța de 6 kilometri, vreme
de două zile. In drum am
găsit un ciopor de oi rătă
cite. Le acoperise zăpada
dar, strînse una lingă alta,
mai trăiau. Le-am scos

pe fiecare schimb o alt -eveniment.,
înaltă productivitate.
prilejul, vizitei de lu
După ce s-a făcut cru în aoeâstă citade’ă
„toaleta"
vagonului
muncitorească, tovară
care peste citeva ore
șul Nicolae Ceaușescu
urmează să iasă pe a indicat să se treacă
poarta întreprinderii, și la construcția de
un muncitor a înscris ' vagoane pentru călă
la loc vizibil cifra tori. Și constructorii
78 000.
de vagoane mehedin— Atîtea vagoane- țeni au trecut la ma
marfă am reaiizat noi terializarea practică a
din 1960 pină azi, acestei prețioase in
13 decembrie 1986 — dicații. în această zi.
ține să adauge directo de pe linia de fabri
rul. In acest interval cație a ieșit vagonul
cu nr. 325 de acest
de timp au fost con
cepute și fabricate 95 tip.
tipuri de vagoaneDacă s-ar pune cap
niarfă din cele mai Ia cap toate vagoanemoderne și de înaltă le realizate aici pînă
competitivitate, astăzi astăzi, ele ar forma o
cunoscute și apreciate impresionantă garni
în multe țări sub em tură de tren de ablema MEVA (Vagoa proape 850 km. Ceea
ne —. Mehedinți).
ce măsoară expresiv
într-o hală de pro drumul de împliniri
ducție din apropiere, al acestui harnic co
alte formații de mun lectiv muncitoresc.
că pregătesc, în ace
Virqillu TATARU
lași susținut efort, un

economică a întreprinderilor si
centralelor industriale, conducere a
activităților specifice diverselor
ramuri ale economiei etc. Exis
tența acestei biblioteci și numărul
mare al beneficiarilor care o soli
cită zilnic sint atributul direct al
unei economii moderne, dinamice,
o economie pentru care informația
a devenit suportul permanent,
„materia primă" esențială in adop
tarea celor mai eficiente decizii.
Iar zecile de milioane ore-om eco
nomisite numai in ultimul an si
jumătate prin folosirea acestor pro
grame de către diferiți beneficiari
vorbesc de la sine despre „greu
tatea" și necesitatea indiscutabilă a
informației moderne in orice do
meniu de activitate.

nostru a trecut Intre primele cinci
județe ale țării privind indicele de
creativitate (număr de invenții la
100 000 de locuitori), după ce cu
numai trei ani in urmă se afla
printre ultimele zece, iar la acest
salt calitativ au contribuit și spe
cialiștii de la «Electrocontact», obținind anul trecut locul 1 pe țară in
domeniul invențiilor și inovațiilor
din industria electrotehnică" — ne
spune Mihai Emil Alexa, directorul
întreprinderii.
Prin participarea cu noi realizări
la saloanele internaționale ale tine
rilor inventatori (media de virstă
in întreprindere este de 25 de ani),
cit și la cele naționale de la Satu
Mare, Sibiu, Bacău și Iași, muncitorii și specialiștii de aici iși imbogățesc și își verifică in permanență potențialul creativ.
„Revenind la «faptul săptăminii».
utilajul antigrizutos va pleca peste _
(două zile in zona minieră, la Pe
troșani" — ne spunea Horst Zfmmerjnatin.

Eugen DICH1SEANU

La flacăra
unei
îndrăznețe
Simpla. banala scăpărare a'unui
chibrit poate deveni, citeodată. un
moment memorabil în viața unui
colectiv. Cum s-au petrecut lucru
rile acum citeva zile la întreprin
derea „Porțelanul" din Alba Iulla,
cînd plăpînda flăcăruie a stîrnit o
bărbătească emoție. Unul dintre
cei de față, inginerul Petru Pani ti,
urmărind traiectoria chibritului,
ne-a spus laconic : „Astăzi aprin
dem flacăra la cuptorul de ardere
rapidă".
Nu sint necesare, multe cuvinte
pentru a înțelege semnificația eve
nimentului. Suficient a spune că
Utilizarea arderii rapide înseamnă
reducerea de 4 ori a duratei ciclu
lui de fabricație, creșterea capaci
tății de ardere cu .25 Ia sută, un
spor de producție-marfă în valoa
re de 5 milioane lei. însemnate
economii de combustibil. Rememo
răm acum etapele de Pe parcursul
ultimului an. ale realizării primu
lui cuptor din țară de acest gen.
La început a fost ideea : originală,
îndrăzneață, tentantă. In jurul ei
s-au strîns specialiștii unității, con
ducerea întreprinderii. Totul cu
forte proprii, prin autodotare. A
urmat proiectarea, apoi execuția.
Erau necesare cărămizi refractare
speciale, rezistente la șocuri ter
mice și izolante. Ele s-au putut
realiza cu sprijinul întreprinderii
de profil din Alba Iulia.
...Pilpiirea flăcării de chibrit a
rămas undeva in amintire. Acum
dogoarea crescindă a cuptorului în
treține starea de emoție. Tempera
tura trebuie să ajungă,1a 800 grade
Celsius pentru a se trece la în
cărcarea cuptorului. Inginerul Petru
Paniti și oamenii săi veghează.
Competiția pentru progres tehnic
continuă cu... ardere rapidă.

Cristian ANTONESCU

Stefan DIN1CA

în așteptarea zăpezilor.

eee

de-acolo și-am mers mai
rătăcite, să ne apară încon
depafte.
jurate de o aureolă fru
— Acestea sint adevăra
moasă. Dar din astfel de
tele povești ale Bărăganu
bătălii cu natura, să nu ui
lui, în timp de iarnă — atăm, mai ieșim și cu neizdaugă șeful de formație
bindă...
Vasile Dima, omul care
— Cum a fost în iama
croiește drumurile de pjaț
trecută — precizează mais
tră spre sonde. Poveștile
trul Ion Grigore. care nu
verii sînt despre piinea au
scosese vorbă pînă atunci.
rie, iar cele ale iernii des
Datorită „frumuseții" de
pre sondorii care înfruntă
iarnă care a fost ne-am
viscolele ca să repună în
trezit cu rămîneri în urmă
funcțiune motoarele înză
la plan.
pezite...
— De ce să ne amintim
— Nu învingi întotdea . de asta 7 — întreabă, ne
una dintr-o dată — inter
mulțumit, cineva. Deficitul
vine și electricianul Con
l-am recuperat. Am cîști
stantin Mincu, secretarul
gat bătălia.
organizației de partid. Poa
— Da, l-am recuperat, e
te că acum, în decembrie,
adevărat. Astăzi, pe final
amintirile iernilor trecute,
de an, tragem linia și so
cu elicoptere care ne sco
cotim depășiri la țiței și
teau din nămeți, cu acțiuni
gaze
naturale.
Vedeți,
bărbătești de dăruire în
bătălia cu iarna trecută s-a
muncă, acolo, la sonde, sau
prelungit
și
peste
vară,
ca.
cu acțiuni de întrajutorare,
să învingem.
cu cooperatorii din jur,
Nu, încă nu au venit zăpentru salvarea animalelor

pezile pe Bărăgan. Dar au
să vină negreșit. Sint aș
teptate. Le dbresc coopera
torii Grindului, cei ai Gîrbovilor. ai Coleliei apro
piate. Pentru că sînt nece
sare griului. Le prevăd
și-și iau măsuri de înfrun
tare sondorii Bărăganului
și aici la brigada a 2-a
a schelei Berea. Și gîndul
lor, al sondorilor, deși con
centrat asupra clipei de
față. îmbrățișează, totoda
tă, cu proaspete speranțe
cele 7 noi sonde care vor fi
puse în funcțiune în anul
.ce vine. Drumurile spre ele
au fost temeinic durate,
pămîntul fertil din incin
tele lor a fost cu mare gri
jă descopertat și depozitat ;
el va trebui să dea pîine,
ca întotdeauna, fără pier
dere, iar noile Sonde — ți
ței in plus, pentru crește
rea energiei țării.
Dionlsle ȘINCAN

Temelii pentru viață
pentru pace
Constructorii își făcuseră apari
ția dis-de-dimineață, stabiliseră
locul viitoarelor temelii, apoi se
apucaseră să disloce, metodic, pămintul.
— Se grăbesc constructorii... —
l-am abordat pe tovarășul Mihai
Pop, directorul Spitalului orășenesc
din Negrești Oaș. care asista,
vizibil emoționat, la toate aceste
lucrări pregătitoare, atit de obiș
nuite in fond.
— Sigur că se grăbesc — vine
răspunsul. Și nu dintr-un singur
motiv... Știți, pe de o parte., vor să
profite de vremea bună, care însă
se poate schimba dintr-o clipă-n
alta ; pe de alta, toți avem in
teresul să fie gata construcția în
cel mai scurt timp. Știți ce va fi
aici ?
— O casă, un bloc...
— Va fi un spital. Un spital nou,
modern, de care vor beneficia toți
locuitorii Tării Oașului. Vedeți. în
ultimii 20 de ani, numărul popu, lației de sănătatea căreia ne în
grijim a crescut de la 40 de mii
la peste 60 de mii. în 1965 exista
în Negrești un spital cu 105 locuri,
în prezent avem trei spitale cu
peste 730 de locuri, o policlinică,
trei dispensare urbane, unsprezece
dispensare rurale și două dispensa
re de întreprindere. In Țara Oașu
lui își desfășoară activitatea peste
500 de cadre medicale, din care 100
de medici, Sînt lucruri care vor
besc de la sine despre grija socie
tății noastre socialiste față de om.
— De ce mai era, totuși, nevoie
de un nou spital 1
—• Era nevoie de un spital des
tinat mamei și copilului.
Țara
Oașului este o zonă cu indici
dintre cei mai mari în ce privește
natalitatea și sporul natural al
populației. Anual se nasc, numai
în Negrești, peste 1 200 de copii.
Acest, spital va cuprinde secții de
obstetrică-ginecologie, maternitate,
nou-născuți.
Mi-am amintit că. într-una din
zilele precedente, vizitasem ma
ternitatea din Negrești. Spitalul,
bine întreținut, în care domnea
curățenia, nu putea totuși să nu-ți
sugereze nevoia de spațiu. Se
născuseră pînă la' ora amiezii 8
„pruncuți". Asistenta Aurica Lazin,
ea însăși mamă a cinci copii, su
praveghea primele ore de viață ale
micuților.
— Se vede că vă sînt foarte
dragi...
— Tuturor ni-s dragi ca lumina
ochilor.
— Mai cu seamă mie. că-mi sînt
și rubedenii ! — intervine Maria
Gicio. moașa care-i asistase la
naștere. Mie, tot Negreștiul. mi-e
neam !
Dincolo de glumă e o fărîmă de
adevăr. Venirea pe lume a copiilor,
sărbătoare la care oșenii țin foarte
mult, consfințește „rudenia" dintre
nou-născut și cei care au asistat-o
pe mamă la naștere.
— Și fiindcă ni-s neam, reia
Maria Cicio, ne bucurăm din inimă

că, în curînd, vom primi în casă
nouă noile vieți ce se vor ivi.
...In timp ce, pe alte meridiane,
se omologhează noi arme, sporind
arsenalele mortii. in Oas se toar
nă fundațiile unui nou spital. Te
melii noi pentru viată, pentru pace.

Anica FLORESCU

Cercurile
stejarului
La Plopeni, județul Rrahoxa. cel mai tinăr edifi-,
eiu public este sala poli
valentă. Arhitectură inspira
tă, lucru dus la capăt de
miini meștere. Acum se dau
ultimele... mistrii. Curind,
aici se vor intrece baschetbaliștll, voleibaliștii, amato
rii de tenis etc. Lingă aceas
tă bijuterie arhitectonică, o
concurentă ceva mai In
virstă cu... citeva zeci de
luni: casa de cultură. Fără
exagerare : și acest edificiu
este tot o operă de artă.
Dar nu despre ineditut joc
al volumelor, nu despre cro
matica aleasă cu har. nu
despre finisările fără cusur
vrem să vorbim aici. Ci despre... un stejar.
Pe acest loc, unde răsună
nu o dată acordurile sipifoniilor lui Beethoven ori
Enescu, replicile lui Shakes
peare sau Caragiale. a fost
un stejar. Un stejar multi
secular. Edilii, constructorii
n-au avut cum să-l ajute să
supraviețuiască. Dar nici să-l
treacă in uitare nu i-a lăsat
inima. Șl atunci : l-au rete
zat cam la un metru și ceva
de la pămint. Au decupat o
„felie" din el. Și i-au găsit
trunchiului un loc in casa
de cultură. într-o nișă des
tinată numai lui. „Felia" au
plasat-o pe peretele lambrisat de alături. Și...
Și, la numărătoarea cercu
rilor. a ieșit adevărul ci
mlădlța de odinioară urca
spre văzduhul românesc incă
in timpul revoluției lui Tu
dor Vladimirescu și rnai
înainte. S-a tras o linie din
cerc, pe peretele lambri-sat
și s-a marcat evenimentul
din 1821, intrat in istoria de
aur a neamului nostru. Alte
cercuri ale stejarului șt alte
raze trase din ele marchează:
fierbintele an 1848 : momen
tul de răscruce istorică al
Unirii Principatelor din 1859:
războiul de independență din
2877 ; pagina de supremă vi
tejie a Mărășeștilor din
• S.19J7 ; uizmarabutuț an 1921,
cînd s-a creat Partidul Co
munist Român ; neuitatul
Jtnaj,
^cu> pttiernica de
monstrație impotriva fascis
mului ; 23 August 1944 — filă
de nemuritor letopiseț a
luptei, jertfei și demnității
noastre naționale ; anul 1965,
care a inaugurat un nou ev
românesc de construcție so
cialistă...
Cercurile stejarului...
Cercuri de virstă, de me
morie. Și de istorie româ
nească glorioasă, gravată in
„tot ce mișcă-n țara asta“.
O lecție vie de istorie, de
iubire pentru acest pămint
al patriei străbune, cu tot
ce se cuprinde intre margi
nile ei.

<
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Iile TANASACHE

Planșeta deschisă noului
Are doar 30 de ani sarcina de a găsi răs
și este „bătrinul" unui.. punsul si a venit cu
colectiv de tineri in o soluție deosebită :
gineri care se ocupă să se doteze strungul
la întreprinderea de
respectiv
cu
un
mașini-unelte din Amanipulator segmențial. proiectat și rea
rad de modernizarea
proceselor tehnologice lizat Chiar de el. Re
de producție. Putea zultatul . a' fost spec
alege cariera univer taculos : productivi
sitară, dar a rămas în tatea muncii ia aproducție ;,fiindcă aici ceastă mașină a cres
studiul, cercetarea, ex cut cu peste 30 la sută,
perimentul. execuția iar piesele prelucrate
dau muncii o notă in si produsele astfel
plus de concretețe". Și obținute sint de cea
inginerul Emil Bozin- mai bună calitate.
tan, chiar dacă imagi Despre seriozitatea și
nează și creează me valoarea acestei reali
reu lucruri inedite pen-- zări vorbește faptul
că noua mașină a fost
tru întreprindere, este
omul faptului concret. prezentată la ultima
De pildă, s-a pus pro
ediție, a Tîrgului in
blema ca strungurile ternațional București,
revolver să poată pre
Cu același prilej, pu-t
lucra diferite Piese in
blicul și specialiștii
ciclu automat, bucată prezenți
au
aprecu bucată. Ce-i de
ciat o celulă flexibilă
făcut ? Tinărul colec
dotată cu modernul
tiv condus de Emil
Bozîntan și-a asumat strung SP-630-CNC cu
»

comandă
numerică
computerizată si robot
industrial care s-a
născut aici. Ia Arad,
tot ca o necesitate im
pusă de perfectiona
rea proceselor de pro
ducție.
Dar pe planșeta de
lucru a inginerului
Bozin tan Si a colegilor săi apar mereu
alte si alte proiecte.
Toate ca o necesitate
stringentă,
„Intreprinderea noastră este ’
o producătoare de
masini-unelte cu firmă și trebuie să fim
mereu cu uri pas in
față. Numai așa putem rămîne competitivi", ne spune tinărul
specialist despre care
in întreprindere se știe
că gîndeste si creea
ză numai la timpul
viitor.
Tristan MIHUȚA

Mesajul unei colecții
Profesorul Takatsy
Laszlo, din Satu Mare
a fost mulți ani în
drumătorul
cercului
filatelic al casei pionierilor și șoimilor
patriei din localitate.
Deși ieșit la pensie, el
continuă sâ fie un în
drumător și sfătuitor
■ pasionat al micilor filatelișth, folosindu-se
adesea în nobila lui

activitate
formativă
de propriile sale co
lecții de timbre ro
mânești. Intre acestea
se află și o valoroasă
colecție tematică inti
tulată „Istoria Româ
niei", alcătuită din
capitole care mar
chează perioade și
momente' cruciale din
istoria poporului ro
mân. cum sint civili-

zația geto-dacă; și daco-romană, formarea
Țărilor Române și unirea acestora sub Mi
hai Viteazul. Unirea
Principatelor și mare
le act al Unirii de
la 1 decembrie 1918,
transformările revo
luționare de după 23
August 1944. în ultima
vreme, inimosul - filatelist a deschis un
nou capitol in valo
roasa sa colecție, su
gestiv intitulat „Epoca
Nicolae Ceaușescu".
..Dorința mea cea
mai vie — ne-a măr
turisit profesorul Ta
katsy — este ca prin
această colecție filate
lică să contribui la
educarea copiilor, a
tinerilor in spiritul
dragostei de patrie, al
stimei și recunoștinței
față de conducătorul
încercat Si neînfricat
care a intrat nu nu
mai in conștiința po
porului. ci și a lumii
întregi ca Erou al
Păcii".
Octav GRUMEZA
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Tovarășului NICQLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Vă mulțumesc- călduros pentru felicitările și bunele urări pe care mi
le-ați adresat cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia.
Amintindu-mi cu satisfacție de recenta vizită în Republica Socialistă
România, sint încredințat că și această intilnire cu. dumneavoastră — desfă
șurată in atmosfera care caracterizează in mod tradițional relațiile dintre
țările noastre socialiste vecina — a reprezentat o nouă contribuție la întă
rirea prieteniei și a colaborării reciproc avantajoase dintre Iugoslavia si
România.

SINAN HASANI
Președintele Prezidiului
R.S.F. Iugoslavia

„ZIUA TIPOGRAFILOR"
Prin miinile lui trec
abecedarele' și trec to
murile groase încărca
te de toată înțelepciu
nea lumii : tratate de
matematică și simfonii,
albume de pictură și
dări de seamă statisti
ce ; poezii și cursuri
de siderurgie... și zia
re, milioane de ziare
in fiecare zi.
Intre cei ce scriu și
cei ce citesc stăruie,
nevăzută, silueta tipo
grafului. Nevăzută — și
la care arareori se
gindesc șt cei ce scriu
și cei care citesc —
truda tipografului, pri
mul cititor și adesea
cel care și scrie. Truda
tipografului la care,
iată, măcar o zi dintr-un an, sintem che
mați să ne gindim și
să însemnăm intr-un
colț de pagină pre
țuirea și stima noas
tră, a celor care citim
și a celor care scriem.
Noaptea, tipografiile
sint puncte fierbinți in
care strălucesc, la cea

mai inaliă tensiune,
toate veștile planetei.
Flori de plumb și de
zinc se rlnduiesc sub
miinile agile ale meș
terilor ca să întruchi
peze o pagină de ziar.
Intre foaia de manu
scris și gazetă, între
linotip și rotativă, ti
pografii de toate spe
cializările
ostenesc
pentru ca gindul să
devină faptă. Pe acest
drum, drumul esențial
de la gind și faptă,
tipograful iși face da
toria minat de conști
ința importanței mi
siunii sale.
In liniștea încordată
a nopții, tipograful a
fosț primul cititor al
veștii
că
poporul
român a spus in una
nimitate DA dezar
mării, păcii, vieții și
s-a gîndit că a fost
numărat și DA-ul său;
tipograful este primul
care citește cuvintul
partidului, înflăcăratele îndemnuri ale
secretarului său gene

ral șl este însuflețit de
ele ; tipograful este
primul care află victo
riile de pe frontul
muncii și se bucură de
ele, împreună cu cei
care le-au dobindit.
Ziua, noaptea, tipogra
fiile sint adevărate cu
tii de rezonanță in
care se aude distinct,
amplificat pulsul lu
mii.
Lor le închinăm, in
această zi, un gind de
prețuire și de recuno
ștință pentru osteneala
lor, pentru hărnicia
lor. Le inchinăm un
gind de recunoștință și
le urăm — iar această
urare, lor făcută, este,
în fapt, o urare făcută
nouă tuturor — de a
citi, culese, paginate și
tipărite de ei, doar
vești bune, vești des
pre pace, vești despre
prosperitate, vești des
pre noi împliniri.
Georqe-Radu
CH1ROV1CI

A apărut

ALMANAHUL „SCÎNTEIA" 1987!
Cartea așteptată de toți cititorii
• Un larg tablou al actualității politice românești in documentarele :
„1986 - anul glorioasei aniversări a 65 de oni de la făurirea Partidului
Comunist Român", „Idealul democrației, idealul Republicii", „Coordona
tele noii calități a muncii și a vieții", „Istoria se scrie sub ochii noștri*.
• „Omul și uriașa lui putere de creație" - un amplu dosar inter
național despre problematica noii revoluții tehnico-științifice și impli
cațiile ei în viața economico-socialâ. Alte pasionante capitole științifice î
„Povestea captivantă a Universului", „Soarele - un mare aliat in eco
nomisirea energiei", „Hipocrat, azi" și „Explorări și orizonturi in continentul
«materia vie»".
• File inedite din „Jurnalul de bord* al anului 1986, anul unei mari
bătălii pașnice, însoțite de o antologie lirică a păcii.
• Pagini de evocare istorică : „Eroica 77", „Drumul de luptă, de
muncă și impliniri al țăranului român", „Mărturii noi in arhiva istoriei".
• Reportaje, interviuri din actualitatea imediată : „Un riu tinăr pen
tru Capitala întinerită*, „Omul in Era Mării", „Tinerețea nesfirșită a
patriei - copiii".
® Almanahul oferă in acest an un „Dicționar de buzunar pentru
cadrele de conducere din economie", ca și pentru toți cei interesați de
problemele conducerii și organizării științifice.
• La rubrica „Invitați ai Almanahului «Scinteia»", reputați oameni
de știință din țară și de peste hotare prezintă trei fascinante domenii
ale cunoașterii : matematica, fizica nucleară și acupunctura.
• Un incitant itinerar cultural-artistic, de la „Teatrele naționale vetre ale spiritualității românești", la „Coloana care sprijină cerul", de
la muzeele ceramicii, sticlei, lemnului și sunetului la atelierele de creație
ale romancierilor.
• Există o artă a păstrării sănătății ? Cîteva recomandări practice de
reală utilitate oferă documentarele medicale „Deschideți larg «feres
trele» plâminilor I” și „Scurt ghid pentru remedierea unor grave erori
alimentare".
• Pentru amatorii de sport : o incursiune în lumea marilor campioni
și a secretelor marilor lor performanțe ; o privire asupra evoluției re
cordurilor mondiale și naționale in atletism, notație și haltere.
• Un sumar bogat și variat pentru toate virstele, pentru toate gustu
rile. Rubricile așteptate de cititori : „Instantanee pe mapamond", „Faptul
divers", „Breviar juridic", „Din caietul grefierului", precum și o bogată
colecție de curiozități din lumea largă, epigrame și caricaturi, ilustrații
inedite.

ALMANAHUL „SCÎNTEIA" 1987,
almanahul omului bine informat
Procurati-vă chiar astăzi
ALMANAHUL „SCÎNTEIA" !

vremea
Institutul de meteorologie șt hidro
logie comunică timpul probabil pentru
intervalul 14 decembrie, ora 20 — 17
decembrie, ora 20. In țară : După o
Încălzire de scurtă durată, vremea se
va răci din nou. Cerul va fi mal mult
noros. Vor cădea pFeclpltatli locâle in

secretar general al Partidului Comunist Român,

președintele

Republicii Socialiste România,

de participanții la plenara Consiliului Național
al Organizației Pionierilor
Mult iubite și stimate tovarâșe Nicolae Ceaușescu,
Tn numele pionierilor și șoimilor patriei, al milioanelor de copil ai
României socialiste, noi, participantii la plenara Consiliului National al Or
ganizației Pionierilor, vă adresăm din adincul inimilor cele mai alese senti
mente de profundă dragoste și nețărmurită recunoștință pe care le nutrim
fată de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
cel mai apropiat prieten și îndrumător al tinerei generații, multumindu-vă
fierbinte pentru minunatele condiții de viată, muncă și învățătură ce ne sint
asigurate, pentru ateritia și grija părintească cu care ne înconjurați per
manent. in vederea creșterii și formării noastre ca fii destoinici ai patriei
și partidului, constructori de nădejde ai socialismului și comunismului in
România.
Gindul nostru, al celor mal tinere generații ale patriei, se îndreaptă cu
aleasă dragoste, stimă și deosebit respect către tovarășa academician Elena
Ceaușescu. membru al Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central
al Partidului Comunist Român, prim viceprim-ministru ai guvernului, pre
ședintele Consiliului National al Științei și învătămintului, militant de seamă
al partidului și statului nostru, care desfășoară o prestigioasă activitate
revoluționară consacrată înfloririi României socialiste, dezvoltării continue a
științei, invătămintului și culturii in patria noastră.
Urmînd indicațiile și orientările dumneavoastră, mult stimate tovarășe
secretar general, privind ridicarea Întregului învătămint românesc Ia un
nivel superior, pentru ca acesta să devină un învătămint revoluționar care
să servească poporul, cauza socialismului și comunismului, purtătorii crava
tei roșii cu tricolor nu precupețesc nici un efort pentru însușirea celor mai
noi cuceriri ale științei și tehnicii, ale cunoașterii umane.
Caldele îndemnuri pe care ni le adresați permanent de a învăța și munci
cu dăruire si abnegație, de a ne forma multilateral ne mobilizează în reali
zarea Ia un nivel calitativ superior a principalei noastre îndatoriri patriotice
— învățătura — in creșterea răspunderii fată de propria noastră pregătire
pentru muncă și viată, atitudine nouă, revoluționară ce izvorăște din înțe
legerea profundă a magistralei dumneavoastră aprecieri că noi, copiii, sin
tem viitorul de aur al națiunii noastre socialiste.
Pionierii și șoimii patriei, toti copiii tării, cadrele care Ie Îndrumă acti
vitatea iși exprimă și cu acest prilej adeziunea deplină ia politica externă
a partidului și statului nostru, al cărei ferm și neobosit promotor sinteti
dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, la noua și strălu
cita inițiativă de pace a României socialiste, a dumneavoastră personal,
privind reducerea de către tara noastră cu 5 Ia sută, încă din acest an, a
armamentelor, efectivelor și cheltuielilor militare, act impresionant prin
profundele și amplele sale semnificații politice și umaniste.
,
Exprimindu-ne încă o dată vibrantul și înălțătorul omagiu, sentimen
tele de aleasă dragoste și recunoștință ale pionierilor și șoimilor patriei fată
de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. cele
mai vil mulțumiri ale tinerelor vlăstare din România socialistă pentru
copilăria lor fericită, ne angajăm să facem totul, să învățăm și să muncim
necontenit pentru a deveni fii de nădejde ai patriei, partidului si poporului,
muncitori și specialiști cu o temeinică pregătire, oameni cu o inaltă con
știință socialistă, patriotică, revoluționară, capabili să ridice scumpa noastră
patrie pe cele mai înalte culmi ale progresului și civilizației, ale orinduirii
comuniste.

Simbătă a avut loc la București
plenara Consiliplui National al Or
ganizației Pionierilor, care a ana
lizat activitatea politico-educativă
desfășurată în rîndul pionierilor,, șco
larilor și șoimilor patriei pentru
formarea și dezvoltarea multilatera
lă la copii a conștiinței moral-civice,
a trăsăturilor caracteristice omului
nou. pentru creșterea rolului educa
tiv al activităților organizate în ca
drul Festivalului national „Cîntarea
României" și al „Daciadei", in lu
mina
documentelor
Congresului
al XlII-Iea al P.C.R., a orien
tărilor și indicațiilor tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general

cinema
• Un oaspete la cină : LUMINA
(14 74 16) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45;
20, CULTURAL (83 50 13) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, FLAMURA
(85 77 12) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20
• Bătălia din umbră — 19,30, Pro
gram de desene animate — 9; 11; 13;
15; 17,15 : DOINA (16 35 38)
• Liceenii: DACIA (50 35 94) — 9;
11; 13; 15; 17; 19> VOLGA (79 71 26) •—
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20
• Răzbunarea haiducilor : EXCEL
SIOR (65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20,15
• Masca
de
argint :
BUZEȘTI
(50 43 58) — 15; 17,15; 19,30
• Păcală : GIULEȘTI (17 55 46) — 9;
12; 15; 18,30, COSMOS (27 54 95) — 9;
12; 16; 19
• Mari regizori, mari actori : PA
TRIA (11 86 25)
9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20
• Stagiunea
cinematografică
de
iarnă: SCALA (11 03 72) — 9; 11,45;
14,30; 17,15; 20
• A fost odată un căpitan curajos :
FESTIVAL (15 63 84) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20
• Cintăreața sclavă : LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 20
• Pacea — victorie a rațiunii : CA
PITOL (16 29 17) — 9; 11,30; 14;
16,30; 19
• Bonner fiul : STUDIO (59 53 15) —
9,30; 11,30; 13,30: 15,30; 17,30; 19,30
• Luptătorul cu sabia : VICTORIA
(16 28 79) — 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 20
• Nu ești singur :
TIMPURI NOI
(15 6110) — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20
• Imperiul contraatacă : FEROVIAR
(50 51 40) — 9; 12; 15; 18,30
• Luptătorii din valea misterioasă :
GRIVITA (17 08 58) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20, AURORA (35 04 66) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20
• Fantomele se grăbesc : DRUMUL
SĂRII (3128 13) — 15; 17,15; 19,30
• Mai iubesc, mai sper : FEREN
TARI (80 49 85) — 15; 17,15; 19,30
• Pericol
de
moarte :
PACEA
(71 30 85) — 15; 17,15; 19,30

al partidului, cu privire la educarea
comunistă, revoluționară a tinerei
generații.
Dezbătînd cu exigență activitatea
desfășurată de consiliile și coman
damentele pionierești, plenara a
adoptat măsuri de îmbunătățire a
întregii munci politico-educative și
organizatorice.
în încheierea lucrărilor. Intr-o at
mosferă de puternic entuziasm și
angajare patriotică, participantii Ia
plenară au adresat o telegramă to
varășului Nicolae Ceaușescu. secretar
general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România.
• Filmul și muzica : popular
(35 15 17) — 15; 18,15
• Gheața verde : COTROCENI
(49 48 48) — 15; 17,15; 19,30, MUNCA
(21 50 97) — 15; 17,15; 19,30
• Vreau să dansez : FLOREASCA
(33 29 71) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala
mare) : Vlaicu Vodă — 18,30; (sala.
Atelier) : Cheile orașului Breda —
10,30; Idolul și Ion Anapoda — 18,30
• Filarmonica
„George. Enescu"
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert
educativ pentru elevi. „Personalități
și epoci creatoare din istoria mu
zicii". Orchestra liceului de artă
„George Eneâcu". Dirijor : Petru
Andriesei — 11; Recital de pian An
drei Deleanu •— 18
• Opera Română (13 18 57) : Motanul
Încălțat — 11; Lacul lebedelor — 18
• Teatrul de operetă
(14 80 11) :
Leonard — 10,30; • Văduva veselă —
18,30
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) :
Io, Mircea Voievod —- 10,30; Neînsemnațil — 18; (sala Grădina Icoanei,
11 95 44) : Menajeria de sticlă — 10,30;
Dimineața pierdută — 18
• Teatrul Mic
(14 70 81) :
Cerul
înstelat deasupra noastră — 19; (la
Palatul
sporturilor
și
culturii) :
Marea revistă de la Teatrul Mic —
15; 18
• Teatrul de comedie (16 64 60) :
Măseaua de minte — 15; O dragoste
nebună, nebună, nebună — 19; (la
sala
mică a Palatului) :
Capcană
pentru un bărbat singur — 16; 19
• Teatrul „C. I. Nottara* (59 31 03,
sala Magheru) : Pădurea — 18; (sala
Studio) : Pensiunea doamnei Olimpia
— 10,30; Sentimente și naftalină —
18,30
• Teatrul Giulești (sala Majestic,
14 72 34) : Cum s-a făcut de-a rămas
Catinca fată bătrlnă — 10; Iarna cind
au murit cangurii — 15; Bărbierul
din Sevilla — 18,30
• Circul București (10 41 95) : Gala
surprizelor — 10; 15,30; 19

INFORMAȚII SPORTIVE
FOTBAL. în cadrul ultimei etape
a turului Campionatului diviziei A
la fotbal azi se vor desfășura, cu în
cepere de la ora. 11, următoarele
meciuri Dinamo — Rapid (stadion
Dinamo) ; F.C. Olt — Jiul ; S.C.
Bacău — Sportul studențesc ; Uni
versitatea Cluj-Napoca — Flacăra ;
Chimia — Oțelul ; Petrolul — F.C.
Argeș ; Gloria — F.C.M. Brașov.
Partida Victoria — Corvinul se va
disputa marți. Meciul Universitatea

Craiova — Steaua a fost amînat pen
tru o dată ulterioară.
HANDBAL. în ziua a treia a
turneului international masculin de
handbal de la Tbilisi, echipa Româ
niei a întrecut cu scorul de 29—28
(13—7) selecționata de tineret a
U.R.S.S., principalul realizator al
meciului fiind Zaharia — care a în
scris 11 goluri.
Alte rezultate : U.R.S.S. — R.S.S.
Gruzină 32—21 (13—12) ; Polonia —
Iugoslavia (tineret) 29—20 (15—10).

Cronica

A Vl-a Conferință națională
de mașini-unelte

zilei

în zilele de 8—13 decembrie a.c.,
o delegație de activiști ai Partidului
Comunist a| Uniunii Sovietice, con
dusă de tovarășul V. V. Grigoriev,
membru supleant al C.C. al P.C.U.S.,
prim-secretar al Comitetului regional
Vitebsk al P.C. din Bielorusia, a
efectuat, la invitația C.C. al P.C.R,,
o vizită pentru schimb de experi
ență în tara noastră.
Oaspeții au avut convorbiri la
C.C. al P.C.R., la Comitetele muni
cipal București și județean Buzău
ale P.C.R., la conducerile unor in
stituții centrale, au vizitat unități
economice și instituții social-culturale din Capitală și municipiul Bu
zău.
La .Încheierea vizitei, delegația a
fost primită de tovarășul Ștefan
Andrei, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al
C.C. al P.C.R.
La.. întrevedere a fost de fată E.
M. Tiajelnikov, ambasadorul U.R.S.S.
la București.
♦

La Ambasada Republicii Socialiste
Vietnam din București a avut loc
simbătă o conferință de presă con
sacrată apropiatului Congres al
Partidului Comunist din Vietnam.
Au participat ziariști români, pre
cum și corespondenți al presei străi
ne acreditați In țara noastră.

Cu acest prilej, ambasadorul
Pham Duy Toan a relevat impor
tanța deosebită pentru poporul viet
namez a celui de-al VI-lea Congres
al Partidului Comunist din Vietnam
care va marca o nouă etapă, supe
rioară, de dezvoltare politică, econo
mică și socială a țării, subliniind hotărirea comuniștilor, a tuturor oame
nilor muncii de a obține noi succese
in constricția societății socialiste.
Referindu-se Ia legăturile de priete
nie și colaborare statornicite între
Vietnam și România, intre partidele
și popoarele noastre, vorbitorul a
arătat că aceste relații cunosc o
confinuă dezvoltare in spiritul con
vorbirilor și înțelegerilor la nivel
înalt româno-vietnameze.
★

iLa placa comemorativă tn me
moria eroilor căzuți in luptele din
decembrie 1918 pentru drepturile cla
sei muncitoare, simbătă dimineața
a avut Ioc solemnitatea depunerii
unor coroane de flori din partea co
lectivelor de oameni ai muncii de
la Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii“, a altor întreprinderi poligrafice
din Capitală. în aceeași zi, repre
zentanți ai unor colective de munci
tori tipografi și pionieri au depus
coroane și jerbe de flori la mormin
tele eroilor căzuti in decembrie 1918.
(Agerpres)

BULETIN RUTIER
Recomandări de la Inspectoratul General al Miliției —
Direcția circulație
rația drumului și cu aderenta pneu
In ultimele zile, ceața și prezența
rilor. Bunăoară, in curbe, unde se
unor porțiuni de drum deosebit de
pot întilni frecvent suprafețe de ca
alunecoase au devenit aproape o con
rosabil deosebit de alunecoase, se va
stantă pe multe artere din vestul și
pătrunde cu viteze mult reduse, focentrul țării, îndeosebi in zonele de
losindu-se frîna de motor. Purtarea
cîmpie și depresionare. Alternanța
centurilor de siguranță și folosirea
unor porțiuni de drum relativ uscate
fazei de întîlnirea farurilor sint, in
cu altele acoperite cu polei, mai
asemenea cazuri, absolut necesare.
frecvente in zonele cu ceață unde
pericolul este mai mare datorită vi
Este important ca partenerii de
zibilității reduse, poate crea pe par
drum care circulă din sens opus să
cursul aceluiași traseu numeroase si
vă observe de. la distanță pentru a-și
tuații critice pentru șoferii impru
lua din timp măsurile de precauție
dentă
ce se impun. Dacă observați că
autovehiculul care vine din sens
în localitatea Găvojdia, județul
opus derapează, pentru a evita o
Timiș, conducătorul auto nu a redus
eventuală coliziune cu acesta, este
viteza autoturismului 2-CS-6664 pe o
mai bine să opriți mașina și să ieșiți
porțiune de drum acoperită cu polei
pe acostament, dîndn-i astfel posibi
și a derapat intrînd pe celălalt sens
litatea celui aflat. în dificultate să se
de mers, unde s-a tamponat cu o
redreseze.
autocisternă. Tot în județul Timiș, la
Moșnița, în aceeași zi, neadaptarea
Pentru a nu crea obstacole-pe ca
vitezei pe o porțiune de drum aco
lea de rulare cu implicații asupra
perită cu polei a favorizat deraparea
fluenței și siguranței traficului, tre
autoturismului l-TM-8188, urmată de
buie evitate cu desăvîrșire stațio
o gravă coliziune.
nările. mai ales in locurile cu vizibi
litate redusă, cu circulație intensă și
Conducătorii de autovehicule tre
cu risc sporit de producere a dera
buie ca pe tronsoanele alunecoase să
pării. în afară de faptul că ii obligă
reducă din timp viteza și să evite
pe ceilalți conducători auto să efec
acționarea frinei de serviciu sau ro
tueze depășiri, care în anumite con
tirea bruscă a volanului pentru a nu
diții implică mari riscuri, autove
risca deraparea.
hiculele staționate pot constitui ob
Viteza de deplasare a autovehicu
stacole greu de sesizat și de evitat,
lelor trebuie permanent corelată cu
mai ales noaptea ori în condiții de
gradul de vizibilitate, cu configu
ceață sau ninsori.

în Capitală s-a desfășurat a Vl-a
Conferință națională de mașinl-unelte. organizată de Catedra de mașiniunelte și scule din cadrul Institutului
politehnic București și Institutul de
cercetare științifică și inginerie teh
nologică pentru mașini-unelte și
agregate — ..Titan" București. La
lucrările conferinței au participat
numeroși specialiști din invățămint,
cercetare-proiectare Si producție
care au prezentat 175 de comunicări
științifice în sase secții tematice, si
anume : cinematica, dinamica si organologia mașinilor-unelte. roboților
industriali și sistemelor de mașini ;
acționarea și automatizarea mașiniIor-unelte. roboților industriali și sist temelor de mașini ; așchiere și scule
așchietoare — tehnologii pentru pre
lucrări neconventionale ; fabricarea,
încercarea si controlul mașinilorunelte, roboților industriali si siste
melor de mașini ; proiectarea si fa
bricarea asistată de calculator ; dis
pozitive pentru mașini-unelte si dis
pozitive de control.
Prin diversitatea tematică comuni
cările au prezentat cele mai noi
realizări ale științei si tehnioii în
domeniul masinilor-unelte. sector
prioritar al industriei constructoare
de mașini. Astfel, pe lingă proble
mele legate de cercetarea, proiec
tarea. execuția și exploatarea mașinilor-unelte. a sculelor, dispozitive
lor. verificatoarelor și altor acceso
rii și echipamente un spațiu larg a
fost acordat prezentării cercetărilor
și rezultatelor concrete obținute în
construcția și implementarea roboți
lor industriali și manipulatoarelor,
celulelor și liniilor flexibile de fabri
cație. sistemelor și dispozitivelor de
transport, alimentare, depozitare, paletizare și control. Demn de relevat
este faptul că pentru prima dată o
secție specială a dezbătut probleme
legate de proiectarea și organizarea
fabricației mașinilor-unelte asistate
de calculator. Conferința, desfășurată
în spiritul hotărîrilor adoptate de
Congresul științei și invătămintului,
a prilejuit specialiștilor prezentarea
unor soluții tehnice valoroase meni
te să contribuie la reducerea consu
murilor energetice și de metal, creș
terea preciziei si a calității mașini. lor-unelte. sporirea productivității
acestora și mărirea fiabilității în ex
ploatare. (Gh. Ioniță).
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A PREVENI. A VINDECA
Poate fi considerat cancerul o fa
talitate ? Progresele științelor me
dicale și grija fiecăruia pentru să
nătate sint de natură să înfrunte
fatalitatea bolii.
Cancerul este In prezent a doua
cauză de deces în întreaga lume
civilizată. Dar mai îngrijorător
— ne spune reputatul specialist
prof. dr.
docent
ALEXANDRU
TRESTIOREANU — este faptul că
această suferință începe să afec
teze grupe din ce în ce mai
tinere. în diferite țări 6-a pro
dus o modificare a frecventei unor
localizări, cum este, de exemplu,
creșterea Îngrijorătoare în ultimele
decenii a cancerului pulmonar, iar
studiile de prognoză (efectuate cu
ajutorul calculatorului) demonstrea
ză că pînă în anul 2000 această
boală va crește încă mai mult, fapt
care impune luarea unor măsuri
complexe, îndeosebi privind comba
terea fumatului.
în ce privește diferitele localizări,
pe primul loc la femei (care sint
in general mai expuse) se află
cancerul sinului, apoi al colului
uterin și stomacului. La bărbați, pe
primul loc se află cancerul pulmonar
și al stomacului.
Aceste localizări sint legate de
condițiile de mediu și de modul de
viată, între care fumatul este cauza
principală, iar cind la acest obicei
se adaugă și consumul de alcool
riscul de îmbolnăviră a plămînilor
se dublează.
Studiile făcute pe diferite grupe
de populație din diferite zone ale.
globului evidențiază, tn mod clar,
legătura dintre cauză și’ efect. Ast
fel, s-a constatat că la japonezi
frecventa cancerului gastric este pe
locul întîi, iar cel mamar se află
pe ultimul loc. La japonezii plecați
din țară, stabiliți in Hawaii, unde adoptă modul de viață din acest loc,
se constață că ei fac formele de
cancer specifice populației din Ha
waii. Studii similare demonstrează că
la oamenii stabiliți în alte conti
nente sau țări decît cele de origine
apar îmbolnăviri caracteristice zo
nelor in care trăiesc, demonstrindu-se astfel In ce măsură sint im
plicați, direct, factorii de mediu, In
apariția cancerului. în afară de fu
mat. între cauzele apariției bolii este
și consumul mare, excesiv sau zilnic
de grăsimi, alimente conservate prin
nitriti și mai ales a celor conserva
te prin fum. La japonezi, de pildă,
care consumă zilnic pește conservat.

afumat sau cu nitriti, cancerul sto
macului este cel mai frecvent.
Studiile, cercetările întreprinse in
multe țări, și la noi, au fundamen
tat pe ba?e științifice măsuri de
prevenire și combatere sau trata
ment cu rezultate din ce în ce mai
bune. Este demn de remarcat că
tara noastră se situează printre pu
tinele în lume care au un program
special pentru prevenirea și comba
terea cancerului. Pentru a se depis
ta, în stadii precoce, cele mai multe
din cancerele ușor accesibile, s-a
introdus obligativitatea examenu
lui oncologic în toate unitățile me
dicale. Testul citologic Babeș-Papanicolaou, o prioritate pe plan mon
dial a științei medicale românești,
permite punerea unui diagnostic pre-

OMUL Șl
VIAȚA RAȚIONALĂ
coce al cancerului colului uterin, de
el beneficiind toate femeile din tara
noastră, cărora li se face periodic
acest examen.
Tot în vederea stabilirii unui diag
nostic precoce și corect, bolnavii de
cancer sint examinați de o comisie
specială, de diagnostic și indicații
terapeutice, comisie care funcționea
ză pe lingă fiecare unitate ,medicală
autorizată, deci in fiecare spital.
tn ultimii ani tn clinica noastră —
precizează interlocutorul — s-au for
mat peste o sută de oncologi cu spe
cialitatea chimioterapie, medici care
contribuie efectiv la stabilirea cu
maximă competentă a diagnosticu
lui și a tratamentului celui mai adec
vat fiecărui caz.
Considerăm ca o realizare in acest
domeniu și faptul că la noi s-a sta
bilit obligativitatea ca cei suferinzi
să fie ținuți în evidența unităților
medicale, timp de minimum 10 ani,
fiind urmăriți periodic la intervale
regulate după un calendar precis
adaptat fiecărui caz. Pe de altă
parte, există obligativitatea ca toți
medicii care descoperă un caz nou
de cancer să-1 raporteze imediat
unității teritoriale de specialitate, de
unde documentele de anunțare Sint
înaintate pentru înregistrare și pre
lucrare la Centrul de calcul al Mi
nisterului Sănătății. Se realizează

astfel ceea ce se numește registrul
național, o evidență utilă care per
mite să se știe cîți bolnavi apar in
fiecare an, cu ce localizări ale bolii
etc., și în funcție de acestea se pot
lua. din timp, măsuri fie de pre
venire. fie de tratare (spații, apara
tură. cantitatea de medicamente ne
cesare etc.). Pentru ca bolnavii să
beneficieze de tratamente corecte au
fost create centre medicale interjudetene, bazate pe unitatea medica
lă din județul în care există posibi
lități d<? tratamente prin iradieri cu
energii înalte. In ce privește chimioterapia, într-o secție a Institutului
oncologic . din București, ca și la
Cluj-Napoca se produc substanțe noi
de sinteză, citostatice și se repro
duc unele substanțe anticanceroase,
cunoscute și aplicate in întrea
ga lume. Secția de microproducție a in^itutului din Capitală acoperă. in prezent, necesarul rete-’
Iei medicale din tară cu cele peste
10 produse recunoscute pe plan
mondial. Această realizare a cerce
tării medicale din țara noastră per
mite asigurarea unui tratament corect
și la timp, la nivelul standardelor
internaționale.
Putem spune că în prezent nu exis
tă nici o diferență între metodele
de tratament efectuate la noi și in
celelalte țări, rezultatele fiind com
parabile. Dar aceste rezultate depind
in cea mai mare măsură de mo
mentul prezentării la medic : cu cit
mai devreme, cu atît șansele de
vindecare sint mai mari. Depistat
la timp, în stadiul zero, cancerul
colului uterin se vindecă în pro
porție de 100 la sută, iar in stadiul
I cifra vindecărilor depășește 90 la
sută. Dar pe măsură ce boala este mai
avansată șansele scad : în stadiul II
proporția este de 80 la sută, in III da
30 la sută, iar în stadiul IV, zero la
sută. La cancerul sinului — aceasta
fiind cea mai frecventă localizare la
femei — vindecările în stadiul I ajung pînă Ia 85 la sută. în stadiul
11 pină la 70 la sută, pentru ca in
stadiul III să se ajungă la 30—40
la sută.
Aceste date sînt în măsură să
convingă, pe fiecare dintre noi, cit
de important este controlul medical
preventiv, cu atît mai mult cu cit
rețeaua noastră sanitară este, așa
cum am văzut, pregătită și capabilă
să asigure acest control.
Elena MANTU
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regiunile nordice șl centrale sub formă
de ninsoare, iar in restul teritoriului
precipitații sub formă de ploaie, lapovlță și ninsoare, favorabile producerii
poleiului. Vitul va sufla slab pînă la
moderat, cu intensificări tn a doua
parte a Intervalului in sudul și sudestul țării din sector estic, precum șl
la munte. Temperaturile minime vor
fl cuprinse intre minus 8 șl plus 2
grade, mal cobortte spre sftrșlt In nor
dul șl centrul țării, iar maximele vor
oscila intre minus 5 șl plus 5 grade.

TELEGRAMA ADRESATĂ
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,

SORTATOR DE... CELULE.

Bazindu-se pe cele mai recente realizări din
domeniul opticii, al electronicii și laserelor,
mai multe echipe de cercetători francezi au
pus la punct un aparat (citofluorometru) de
„triere" a celulelor vii, in funcție de dife
rite criterii, capabil să recunoască și să se
pare 5 000 de celule pe secundă.
Celulele de analizat sint plasate in suspensie intr-un lichid fiziologic, după care
sint aspirate printr-un tub capilar, unde
circulă cu o viteză de 10 metri pe secundă.
Analizarea, în vederea determinării strueturii interne șt descoperirii eventualelor
anomalii, și trierea ulterioară se fac prin
bombardare cu fascicule laser, încărcare
electrică, grație trecerii prihtr-o mașină
electrostatică, și apoi devierea in cimp
electric.
Toate Informațiile obținute sînt transmise
unui calculator, care, după ce Ie-a prelucrat, afișează pe un ecran TV caracteristicile preparatului celular. Se âpteciază că
noul aparat iși va găsi multiple aplicații
în medicină și biologie (ia depistarea ma*

l_______________________________

ladiilor ereditare, virale și a cancerului,
perfectionarea tehnicii grefelor), în ingine
ria genetică (la selecționarea rapidă a ge
nelor cu proprietăți deosebite), în farma
cologie (la examinarea celulelor pe care
sint testate noi medicamente), in biologia
vegetală (la selecționarea plantelor rezis
tente la anumite maladii), precum și în
multe alte domenii.

• CULTURI. „IN PIEPTENE",
în U.R.S.S. a început să se aplice o nouă
tehnologie, denumită „în pieptene", pentru
cultivarea porumbului. Această tehnologie,
menită să asigure creșterea rapidă a pro
ducției de porumb boabe pentru scopuri
furajere, va permite să se extindă zona de
cultură a acestei plante cu 300 km mai spre
nord. Pentru Uniunea Sovietică, unde con
dițiile pedoclimatice limitează aria culturii
porumbului, plantă amatoare de căldură,
noua tehnologie este foarte promițătoare,
în plus, ea va permite ca în zonele tradi
ționale de cultură a porumbului să se plan

• RESTURI VEGETALE „ÎN
NOBILATE". Specialiștii bulgari au pus’

cu conținut de lignină (cțengi de copaci,
așchii de lemn, tulpini de tutun și floareasoarelui) sînt tăiate in fragmente de citea
10 mm, apoi îmbibate cu rășini solubile in
apă și încălzite ușor, pînă la solidificare.
Prin măcinarea lor, se obține o „făină" de
lemn care poate servi ca adaos pentru di
ferite materiale pe bază de mase plastice,
respectiv PVC. polistiren, poliuretan, polipropilenă și polietilenă. Astfel se reali
zează un material denumit „darvolit", care
conține 20—35 la sută „făină" de lemn și
este asemănător materiilor prime naturale,
putînd înlocui cu succes lemnul de brad,
de fag, cit și placajul.
Noul material poate fi tras sub formă de
folii, prelucrat cu orice mașină specializată,
vopsit sau supus altor tratamente. Se apre
ciază că „darvolitul" va fi utilizat pe scară
largă in construcții (la lucrările de tîmplărie, pentru realizarea de parchete rezistente
la apă) și în industria mobilei.

la punct o originală metodă de fabricare a
unui nou material de construcții. Conform
noii tehnologii, diverse reziduuri vegetale

• VIITOARE PERFORMANȚE
VEGETALE. In zonele cu climă tempe

teze și soiuri care au nevoie de o perioadă
de vegetație mai lungă.
în ce constă noua metodă 7 Semințele de
porurpb se seamănă pe un fel de piepteni,
fasonați în prealabil, in care solul se încăl
zește primăvara, la temperatura optimă, cu
12—14 zile mal devreme decit in condițiile
cultivării obișnuite. Pieptenii contribuie la
menținerea rezervelor de umiditate a solu
lui, îmbunătățesc regimul de temperatură a
acestuia. împiedicînd eroziunea. După re
coltare, pieptenii se păstrează. în vederea
viitoarelor însămtnțări. Anul acesta, prin
experimentarea noii metode. In mai multe
unități agricole din Ucraina s-au obtinut
la hectar recolte cu cite cinei chintale de
boabe mai mult decît in condițiile aplicării
tehnologiilor uzuale.

rată, o „concurentă" pentru soia. In produ
cerea de ulei alimentar, va putea deveni,
intr-un viitor nu prea îndepărtat, mazărea,
susțin specialiștii stațiunii de cercetări
„John Innes" din Anglia. De cîtva timp, ei
încearcă sporirea cantității de ulei din bo
bul de mazăre. Deși au reușit dublarea pro
porției normale de ulei, aducînd-6 la 2—3
la sută, mai trebuie depuse eforturi pînă la
realizarea nivelului de 10 la sută, cit se
apreciază rentabi] pentru trecerea la tescuirea mazării. Cercetările științifice funda
mentale se ocupă cu studierea, Ia această
plantă, a mecanismelor naturale de care
depinde producerea, într-o anumită pro
porție, a amidonului, uleiului și protei
nelor vegetale. Oamenii de știință en
glezi afirmă că, după ce vor fi clarificate
aceste mecanisme și se va îmbunătăți ca
pacitatea de rezistentă la boli a mazării,
tehnicile culturilor celulare și a celor de
țesuturi, In fluide nutritive, vor face posi
bil ca întreaga cantitate de mazăre reali
zată actualmente in trei-patru ani să fie

obținută Intr-un singur an. Ei susțin că,
dintr-o singură celulă a unei plante, in numai 16 săptămini se va putea realiza mazăre cu păstăi pline, de boabe, deci gata de
recoltat.

.
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• „SUGATIVĂ" DE FUM. Pen- j
tru aspirarea fumului, a gazelor arse si â
prafului care rezultă in urma sudării metalelor,, proiectantei uzinei constructoare de
mașini din Schkauditz, R.D.G.. au realizat
un eficient aspirator. Ventilatorul, încorporat in carcasa de mici dimensiuni a aparatului. aspiră, printr-un filtru, triplu, 1 200
metri cubi de aer pe'oră. Se asigură astfel
epurarea, intr-o proporție de 99 la sută, a
aerului viciat. Aspiratorul este prevăzut cu
un braț cotit absorbant, cu lungimea de
peste trei metri, care poate fi" întins pină
la locul sudării și menținut în poziția dori’tă. De fapt, noul aparat poate fi folosit
și in alte activități industriale, la captarea
prafului, a piliturilor, a altor reziduuri mă
runte de materiale, dar și a fumului.
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realizări remarcabile în dezvoltarea României
socialiste, o politică externă de pace si colaborare
popoarele

Sesiunea comisiei mixte
guvernamentale
româno-japoneze
TOKIO 13 (Agerpres) — La Tokio
«-au desfășurat lucrările celei de-a
Vl-a sesiuni a comisiei mixte gu
vernamentale româno-japoneze. Cu
această . ocazie s-a examinat stadiul
relațiilor economice bilaterale și au
fost convenite noi măsuri și căi pen
tru dezvoltarea schimburilor comer
ciale și a cooperării economice, in
clusiv pe terțe piețe.

!

Realizările remarcabile ale poporului român, amplu puise in evi
dență cu prilejul reuniunii forumurilor democrației muncitorești revolu
ționare desfășurate în săptămîna încheiată, sînt relevate de 'mijloacele
de informare în masă din diferite țări. Se scoate în relief că aceste reali
zări sînt rodul eforturilor depuse îndeosebi în ultimii peste 20 de ani, de
cind destinele României socialiste sînt conduse in mod strălucit de secre
tând general al Partidului Comunist Romârt,1 președintele larii, tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
Cuvîntările rostite de tovarășul
Nicolae Ceaușescu cu prilejul am
plelor dezbateri desfășurate în
aceste zile, în plenarele organisme
lor democratice și în Plenara Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român consacrate progra
melor de dezvoltară economică și so
cială a țării în cel de-al doilea an
al cincinalului au prilejuit subli
nierea marilor înfăptuiri ale po
porului român în făurirea vieții
sale noi, socialiste, o prezentare a
obiectivelor mărețe din perioada
următoare.
Ziarul sovietic „PRAVDA" infor
mează că Plenara C.C. al P.C.R. în
cadrul căreia a rostit o cuvîntare
tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Co
munist Român, a examinat și
aprobat proiectele Planului națio
nal unic de dezvoltare economicosocială a țării, Planului de dezvol
tare a agriculturii, industriei ali
mentare, silviculturii și gospodări
rii apelor pe anul 1987, precum și
Bugetului de stat pe anul viitor. A
fost aprobat, de asemenea. Progra
mul privind autoconducerea și
autoaprovizionarea pentru asigu
rarea bunei aprovizionări a popu
lației cu produse agroalimentare și
bunuri industriale de consum.
Președintele
României,
Nicolae Ceaușescu, a arătat la
Plenara C.C. al P.C.R. că Româ
nia este prima țară europeană care
își reduce unilateral cheltuielile mi
litare cu 5 la sută, relevă agenția
CHINA NOUA.
Nicolae Ceaușescu a declarat că,
deși reducerile hotărîte de Româ
nia nu reprezintă prea mult, ele au
o importanță politică deosebită și
constituie un simbol și — a subli
niat secretarul general al P.C.R. —
„am dori să fie și un îndemn pen
tru toate statele din cele două
blocuri militare de a-trece la redu
cerea armamentelor, în primul rînd
a armamentelor nucleare".
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
mai subliniat că România este hotărîtă să-și continue eforturile pen
tru a contribui' la Înfăptuirea poli
ticii de dezarmare, pentru o Euro
pă fără arme nucleare și chimice,
pentru reducerea radicală a arme
lor convenționale — arată China
Nouă.
Ziarul „NEUES DEUTSCHLAND"
din R.D. Germană, reflectînd lu
crările Plenarei C.C. al P.C.R., rele
vă, într-o corespondentă, că secre
tarul general al Partidului Comu
nist Român. Nicolae Ceaușescu, a
evidențiat, în cuvîntarea rostită la
plenară, însemnătatea ’ accelerării
in continuare a dezvoltării tehnicoștiințifice pentru creșterea nivelu
lui de viață material și cultural al
oamenilor muncii.
„Neues Deutschland" informea
ză apoi că plenara a aprobat pro
iectele Planului național unic de
dezvoltare economico-socială a Re
publicii Socialiste România pe
anul 1987, Planului de.dezvoltare a
agriculturii, industriei alimentare,
silviculturii și gospodăririi apelor,
precum și planul financiar centra
lizat al economiei naționale pe anul
viitor.
Plenara Comitetului Central al
Partidului Comunist Român a
aprobat, în ajunul sesiunii Marii
Adunări Naționale, proiectele pla
nurilor de dezvoltare în diverse do
menii ale vieții social-economice pe
anul 1987, relatează agenția iugoslavă TANIUG.
într-o telegramă de presă din
București se Subliniază că a fost
dată o înaltă apreciere rolului
determinant
al , președintelui
Nicolae Ceaușescu In înfăptuirea
politicii interne și externe a parti
dului și statului și în stabilirea
strategiei dezvoltării multilaterale
a României pe baze profund știin
țifice și realiste.
O corespondență din București
este consacrată de ziarul ungar
„NEPSZABADSAG"
cuvîntării
rostite
de
tovarășul
Nicolae Ceaușescu la Plenara Con
siliului Național al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste. Sînt
evidențiate succesele , obținute în
cursul anului 1986 de către țara
noastră în industrie și agricultură,
chemarea adresată de conducătorul
partidului și statului nostru la creș
terea eficienței activității economice. în lumina cuvîntării tovarăNicolae Ceaușescu, ziarul

face referiri la sarcinile ce revin
unor sectoare cum este comerțul
exterior, la cerința de a se acționa
in continuare pentru folosirea cit
mai eficientă a materiilor prime,
pentru reducerea în continuare a
consumurilor materiale și energe
tice.
Desfășurarea, In prezența condu
cerii de partid și de stat,, in frunte
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, a
sesiunii Marii Adunări Naționale
este reflectată și de ziarele ceho
slovace „RUDE PRAVO", „PRACE"
și „MLADA FRONTA", care men
ționează documentele aflate în
dezbaterea forului legislativ al
țării, relevînd, apoi, că, în cursul
anului 1987, România va acorda o
mare atenție creșterii eficienței co
merțului exterior și dezvoltării co
laborării economice internaționale,
Reflectînd lucrările forului su
prem al puterii de stat, agenția
T.A.S.S. arată, într-o relatare din
București, că, în cadrul sesiunii
Marii Adunări Naționale a Repu
blicii Socialiste România, ale cărei
lucrări s-au încheiat, a fost adoptat
planul de dezvoltare economico-socială a României pe anul 1987.
Deputății — scrie agenția sovietică

. Relatări

de presă — au mai dezbătut și
aprobat proiectele de lege privind
planul de dezvoltare a agriculturii,
industriei alimentare,
silvicul
turii și gospodăririi apelor, bu
getul de stat al Republicii Socia
liste România, alte documente.
Marea Adunare Națională a
României a adoptat Planul de dez
voltare economico-socială a tării și
Bugetul pe anul 1987. informează
agenția iugoslavă TANIUG. eviden
țiind că anul viitor produsul social
urmează să crească cu 6—6,5 la.
sută, venitul național cu 8—9 la
sută, producția industrială cu 6—7
la sută, producția agricolă cu
5,5—6,5 la sută, iar productivita
tea muncii cu 7,5—8,5 la sută.
Se arată, totodată, că Marea
Adunare Națională a adoptat, de
asemenea, planul de dezvoltare a
agriculturii și industriei alimentare
în 1987, ca și Programul privind
autoconducerea și autoaprovizionarea pentru asigurarea bunei
aprovizionări a populației cu pro
duse agroalimentare și bunuri in
dustriale pîhă la 30 septembrie anul
viitor.
„România— rezultate și perspec
tive" este titlul sub care revista
sovietică
„MEJDUNARODNAIA
JIZNI" inserează un articol prile
juit de apropiata aniversare a pro
clamării republicii în tara noastră,
în care se face o amplă trecere în
revistă a succeselor obținute de
România socialistă în dezvoltarea
economiei naționale.
După ce amintește că la 30 De
cembrie 1947 România s-a procla
mat republică — aceasta fiind o
nouă victorie a luptei maselor
populare din tară. în frunte cu
partidul comunist, după insurecția
națională armată antifascistă și
antiimperialistă din august 1944 —
revista subliniază : Pășind pe ca
lea construcției socialiste. Româ
nia a obținut succese remarcabile
in dezvoltarea economiei naționa
le. Congresul al IX-lea al Parti
dului Comunist Român, din 1965,
a consemnat victoria deplină a re
lațiilor de producție socialiste la
orașe și sate, iar în programul
P.C.R. adoptat de Congresul al XIlea al partidului s-a trasat sarcina
edificării societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintării
spre comunism. Dintr-o țară agrară
înapoiată. România s-a transfor
mat într-un ' stat industrial-agrar
cu un ritm înalt de dezvoltare a
industriei moderne, cu o agricul
tură socialistă și cu un înalt nivel
de cultură al poporului.
Industrializarea socialistă — se
arată în continuare — a schimbat
înfățișarea tării. A fost creată o
nouă bază tehnico-materială. nu
cleul acesteia constituindu-1 indus
tria grea. Au fost create ramuri
industriale noi. care lipseau cu desăvîrșire în perioada antebelică. Pe
harta tării au apărut zeci de noi
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LA ATENA a avut loc o plenară
a C.C. al P.C. din Grecia, in cadrul
căreia au fost examinate proble
me legate de pregătirile pentru cel
de-al XII-lea Congres al partidului,
programat să se desfășoare în luna
mai 1987. A fost dezbătută pe larg
evoluția situației politice interne
în perioada care a trecut de la pre
cedentul Congres al P.C, din

centre industriale. Comparativ cu
1944, producția industrială a cres
cut de 111 ori, producția agricolă
— de peste 4 ori, iar. venitul na
țional — de 32 de ori. Fondul de
consum a sporit de 22 de ori, au
fost create milioane de locuri de
muncă, peste 80 la sută din popu
lația țării trăiește în locuințe noi.
Industria, in prezent principala ra
mură a economiei naționale, reali
zează peste 60 la sută din venitul
național. Crește continuu dotarea
tehnică a acesteia. în 1985, produc
ția de energie electrică a crescut
de 65 de ori comparativ cu anul
1938, de otel — de 48 de ori. Vo
lumul investițiilor capitale în eco
nomia națională a crescut de peste
53 de ori. Modificări radicale au
intervenit si în structura produc
ției industriale. Energetica, meta
lurgia, construcțiile de mașini,
chimia, petrochimia și Industria
prelucrătoare a lemnului au deve
nit ramuri industriale principale
(realizînd 61 la sută din volumul
global al producției industriale).
Ca rezultat al acestor ample
transformări structurale — relevă
„Mejdunarodnaia Jizni" — clasa
muncitoare reprezintă acum peste

și comentarii in
internațională

GENTIILE DE PRESA
ACREDITARE. Vicepreședintele
Consiliului Comandamentului Re
voluției al Republicii Irak. Izzat
Ibrahim, l-a primit pe Ionel Mihail
Cetățeanu. care și-a prezentat scri
sorile de acreditare în calitate de
ambasador extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Socialiste
România la Bagdad.

Ziare șl reviste, posturi de radio șl televiziune strâine subliniază, de
asemenea, perspectivele deschise țării de pfciectele de dezvoltare pentru
cincinalul în curs și, in continuare, pină în anul 2000.
Sînt reliefate, totodată, principiile nobile, generoase care direcționează politica externă a țării noastre, voința fermă, exprimată de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, in repetate rînduri, de a face totul pentru
a asigura pacea, deoarece popoarele își pot realiza năzuințele de mai
bine numai in condiții de pace și de colaborare internațională.

Grecia. Plenara a Împuternicit Bi
roul Politic al C.C. al P.C. din
Grecia să treacă la pregătirea do
cumentelor ce vor fi prezentate
viitorului congres.
LA TIRANA a avut loc o re
uniune a Consiliului General al
Frontului Democratic al R.P.S. Al
bania. consacrată sarcinilor care
stau în fața organizațiilor frontu
lui, în perspectiva alegerilor de
deputați' în Adunarea Națională,
programate pentru 1 februarie 1987
— informează agenția A.T.A.
TURCIA ȘI STATELE UNITE
au reînnoit pentru alți patru ani
tratatul de cooperare militară și
economică dintre cele două țări.

presa

jumătate din populația activă a
țârii.
Revista sovietică evidențiază
apoi că relațiile economice și co
merciale externe ale României
s-au dezvoltat considerabil. Astfel,
in 1985, România a intretinut re
lații economice cu 144 .de țări. In
schimburile economice ale Româ
niei, țările socialiste dețineau prin
cipala pondere.
Evidențiind că România pune tn
centrul politicii sale externe dez
voltarea în continuare a rgl^tjjjor
de prietenie și colaborare cu toate
țările socialiste, „Mejdunarodnaia
Jizni" consacră un spațiu amplu
relațiilor cu Uniunea Sovietică.
Relațiile sovieto-române — scrie
în încheiere revista — se află in
permanentă în centrul atenției C.C.
al P.C.U.S. și C.C. al P.C.R. ; in
acest cadru, o mare însemnătate o
au întîlnirile și convorbirile'la ni
vel înalt pe linie de partid, hotă
rârile și înțelegerile convenite în
cadrul acestora. Cu prilejul întîlnirii de la Moscova, din mai 1986, M.S.
Gorbaciov și Nicolae Ceaușescu au
reafirmat politica consecventă a
celor două partide îndreptată spre
adîncirea relațiilor sovieto-româ
ne, au semnat Programul de lungă
durată privind dezvoltarea colabo
rării economice și tehnico-știintifice dintre U.R.S.S. și Republica
Socialistă România pe perioada
pină in anul 2000. EU cuprinde prac
tic toate sferele materiale ale pro
ducției și prevede un spectru larg
de măsuri de natură economică și
organizatorică in direcția extin
derii și adincirii colaborării tehnico-științifice. se arată în înche
ierea acestui amplu articol.
Sub titlul „Trecerea României la
stadiul de țară mediu dezvoltată",
revista britanică „FOgUS ON
ROMANIA" prezintă o serie de
prevederi ale actualului cincinal,
după care relevă : „România va in
tra in 1990 într-un nou stadiu de
dezvoltare economico-socială, va
face un nou și important pas în
atingerea obiectivului de a deveni
în anul 2000 — așa cum a subliniat
președintele Nicolae Ceaușescu —
o țară industrial-agrara multilate
ral dezvoltată".
Publicația „SOLIDARITY UNIVERSELLE", câte apare în Franța,
a consacrat țării noastre, sub titlul
„Aniversarea proclamării republi
cii în România", tin amplu articol
care relevă realizările obținute în
diferite ramuri economice și în alte
domenii, direcțiile de acțiune alepoliticii noastre externe constructi
ve vizînd înfăptuirea păcii pe în
treaga planetă.
După ce pune în evidență semni
ficațiile. pentru ponorul român,,ale
proclamării republicii, publicația
arată că evenimentul este sărbăto
rit, anul acesta. în condiții speciale,
deoarece poporul român a marcat,
nu cu mult timp în urmă, un mo-

Documentul in acest sens, care îm
bracă forma unui protocol supli
mentar la tratatul din 1980, con
stituie urmarea negocierilor desfă
șurate la Ankara între Richard
Perle, asistent al ministrului apă
rării al S.U.A., și membri ai guverbului turc.

PACT POLITIC AL FORȚELOR
DEMOCRATICE SALVADORIENE.
Frontul Democratic Revoluționar
(F.D.R.) și Frontul Farabundo
Marti pentru Eliberare Națională
(F.M.L.N.) din Salvador au anun
țat semnarea unui pact politic asupra bazei alianței strategice din
tre cele două organizații — infor
mează agenția Prensa Latina. Un
comunicat al F.D.R. și F.M.L.N. re
levă că acordul actualizează ter
menii alianței revoluționare și sin
tetizează experiența de luptă și as
pirațiile poporului Salvadorian. Do
cumentul consemnează pbiectivele
comune ale celor două fronturi
pentru obținerea victoriei revolu
ției democratice, antioligarhice și
antiimperialiste în Salvador.

ment cu profunde semnificații în
viața sa : a 21-a aniversare a ce
lui de-al IX-lea Congres al Parti
dului Comunist Român, care a
ales în fruntea partidului pe
Nicolae Ceaușescu, militant revo
luționar remarcabil, ipaugurînd o
nouă eră în dezvoltarea economică
și social-politică a României.
„Tot ceea ce s-a realizat In
România — schimbările intervenite
chiar și în geografia țării, în urma
marilor lucrări de construire a Ca
nalului. Dunăre-Marea Neagră, a
modernizării orașelor și- . satelor,
amenajării unor vaste sisteme de
irigații — ilustrează forța creatoare
a unui popor care a înlăturat asu
prirea și nedreptatea, care a deve
nit singurul stăpîn al. bogățiilor
naționale, al destinului său și cate
își făurește în mod conștient pro
priul viitor" — scrie „Solidarity
Universelie".
Obiectivele prioritare ale cincina
lului 1986=—1990 sînt dezvoltarea
economică intensivă prin moderni
zarea constantă a structurilor pro
ductive, . îmbunătățirea nivelului
tehnic și calitativ al produselor,
creșterea productivității muncii,
economisirea severă și utilizarea
judicioasă a materiilor prime și a
energiei, crearea de produse noi, cu
performanțe superioare.
Toate aceste obiective — scrie
gazeta în continuare — , vor fi
realizate în condițiile dezvoltării
neîntrerupte a relațiilor economice
internaționale și a cooperării in
producție, în domeniile științei și
tehnicii cu alte state — cu țările
socialiste membre ale C.A.E.R., cu
celelalte țări socialiste, cu cele in
curs de dezvoltare și cu țările ca
pitaliste dezvoltate. In anul 2000
România va fi o țară industrialagrară multilateral dezvoltată care
va oferi tuturor cetățenilor, săi con
diții de viată corespunzătoare nor
melor științifice, în vederea unei
dezvoltări fizice și intelectuale vi
guroase.
Dat fiind raportul dialectic de In
terdependență între politica inter
nă și politica Internațională, Româ
nia acordă o mare importantă dez
voltării relațiilor sale eu toate sta
tele, fără deosebire de sistem so
cial, reglementării prin tratative a
problemelor grave ale lumii con
temporane, căci numai un climat de
pace ar permite popoarelor să-și
concentreze forțele asupra pro
gresului lor economic și social, asupra bunăstării lor, a consolidă
rii libertății și independenței na
ționale.
In fata situației internaționale
grave, datorată escaladării cursei
înarmărilor. îndeosebi a armelor
nucleare, persistenței atîtor con
flicte și situații de încordare,
crizei economice mondiale si mal
ales dificultăților cu care sînt con
fruntate țările in curs de dezvol
tare, politicii de forță, de amestec
brutal in afacerile interne ale al
tuia. poporul român, ca și celelalte
popoare, consideră că problema
numărul unu a epocii contempo
rane este oprirea cursei înarmă
rilor. îndeosebi a înarmărilor nu
cleare, apărarea dreptului suprem
al oamenilor și națiunilor la exis
tentă. libertate. viată si pace,
subliniază publicația.
Apreciind in mod realist că Intilnirea sovieto-americană Ia nivel
înalt s-a încheiat cu o serie de re
zultate pozitive, dar că problemele
fundamentale vor continua să
rămină în suspensie. România con
sideră că -ar fi logic să fie între
rupte — în cursul negocierilor.de
la Geneva dintre delegațiile
U.R.S.S. și S.U.A. — producerea,
instalarea și experiențele cu arme
nucleare, precum si orice acțiune
de militarizare a spațiului, relevă
publicația. Avînd în vedere că cele
două părți propun o reducere sub
stanțială a armelor nucleare, ar
trebui, de asemenea, să fie înghe
țate bugetele militare și-să se pro
cedeze la reducerea lor, cu înce
pere din 1986.
Poporul român întîmpină apro
piata aniversare a proclamării Re
publicii in patria sa cu hotărîrea
de a duce la bun sfirșit grandioasa
operă constructivă pe care și-a pro
pus să o înfăptuiască si de a con
tribui cu toate forțele la. realizarea
năzuințelor de pace și de înțele
gere ale omenirii, conclude pu
blicația. ,
(Agerpres)

ORGANIZAȚIA MONDIALA A
SĂNĂTĂȚII a anunțat că in prima
jumătate a anului viitor te va pro
ceda la testarea pe voluntari a unul
vaccin care ar putea fi eficace în
tratarea sindromiilui imunod'eficitar dobindit (Sida), boală care a
cauzat pină in prezent moartea a
36 539 de persoane din. 19 de țări.
LA GENEVA s-au reluat lucră
rile Conferinței ministeriale a țări
lor din O.P.E.C, După cum infor
mează agențiile de presă, există
un acord de principiu asupra re
ducerii plafonului de producție (în
prezent de 17 milioane de barili pe
zi), care expiră la 31 decembrie.
Surse din cadrul reuniunii au sub
liniat că dimensiunea exactă a re
ducerii urmează să fie negociată
— probabil între 5 și 10 la sută.
ALEGERILE GENERALE IN
TRINIDAD-TOBAGO. In Trini
dad-Tobago vor avea loc luni ale
geri generale — informează agen
ția Reuter. Aproximativ 870 000 de
cetățeni cu drept de vot sînt che
mați la urne pentru a-i alege pe

Convorbiri franco-egiptene
PARIS 13 (Agerpres). — Președin
tele Egiptului, Hosni Mubarak, și-a
încheiat vizita oficială in Franța, in
cursul căreia a avut convorbiri cu
președintele țării-gazdă, Francois
Mitterrand, cu primul ministru,
Jacques Chirac, și cu ministrul afa
cerilor externe, Jean-Bernard Raimond. In centrul convorbirilor s-au
aflat probleme ale relațiilor francoegiptene și ultimele evoluții ale si
tuației politice și economice interna
ționale, cu accent pe zona Orientu
lui Mijlociu.
Hosni Mubarak a arătat. Intr-o
. declarație făcută cu prilejul vizitei,
că Egiptul face tot ce depinde de
el pentru a se ajunge la o regle
mentare justă și pașnică a Crizei din
Orientul Mijlociu, pe baza asigurării
dreptului Israelului la existență și a
dreptului poporului palestinian la au
todeterminare. Președintele Egiptului
a adăugat că țara sa se pronunță în
favoarea sprijinirii eforturilor de
dezarmare, a interzicerii proliferării
armelor nucleare și a opririi cursei
înarmărilor în lume, relevă agenția
de presă Q.N.A.

ORIENTUL MIJLOCIU
' CAIRO 13 (Agerpres). — Dreptul
de a trăi în pace trebuie garantat
tuturor popoarelor lumii, relevă o de
clarație a Secretariatului permanent
al Organizației, de Solidaritate a Po
poarelor Afro-Asiatice (O.S.P.A.A.)
dată publicității la Cairo. Intensificînd cursa înarmărilor, forțele impe
rialiste încalcă dreptul'popoarelor la
dezvoltare, agravează foametea, ma
ladiile și analfabetismul. Ele blo
chează eforturile de obținere a unei
păci juste si globale în Orientul Mij
lociu Și de soluționare a problemei
palestiniene. Declarația se pronunță
în favoarea convocării unei conferin
țe internaționale pentru Orientul
Mijlociu cu participarea tuturor păr
ților interesate, inclusiv a Organiza
ției pentru Eliberarea Palestinei.
Totodată, documentul condamnă po
litica de agresiune a regimului rasist
de Ia Pretoria împotriva populației
africane majoritare din R.S.A. și Na
mibia.
In final, O.S.P.A.A. cheamă toate
forțele planetei să-și activizeze lupta
pentru înfăptuirea drepturilor la
cjjgjvoltare șj, progres, pgptru o viată
pașnică, liberă de amenințarea unui
război nuclear.
NAȚIUNILE UNITE 13 (Ager
pres). — Președintele Comitetului Execut'iv al Organizației pentru- Eli
berarea Palestinei, Yasser Arafat, a
adresat o scrisoare secretarului ge
neral al O.N.U., Javier Perez de
Cuellar, în care denunță noile ac
țiuni represive ale autorităților israeliene împotriva populației pales
tiniene din teritoriile arabe ocupate.
După cum informează agenția KUNA,
în scrisoare se cere Consiliului
• de Securitate al O.N.U. să adopte
toate măsurile necesare pentru a
determina Israelul să pună capăt
acestor practici represive.

BEIRUT 13 (Agerpres) — In zona
taberelor de refugiați palestinieni
Bourj El Barajneh și Shațila. din su
dul capitalei libaneze, srtuatia s-a
menținut încordată simbătă.
După o scurtă diminuare în inten
sitate, a ostilităților, milițiile „Amal"
și combatanții palestinieni au re
luat duelurile cu mortiere și arme
de artilerie, exploziile obuzelor repetîndu-se, potrivit poliției liba
neze, la fiecare 15 minute. Milițiile
„Amal" au declanșat mai multe
atacuri cu tancuri împotriva poziți
ilor combatanților
palestinieni.
Schimburile de focuri, de o deosebi
tă ..intensitate, au cauzat uciderea a
18 persoane și rănirea a altor 74,
Informează agențiile de presă.
Tn paralel se desfășoară acțiuni pe
plan diplomatic in vederea încetării
ostilităților.

Estimări privind
producția mondială
de cereale
WASHINGTON 13 (Agerpres). —
Potrivit estimărilor Ministerului a' merican al Agriculturii, producția
mondială de cereale se va cifra tn
sezonul 1986—1987 la 521,7 milioane
tone, reprezentând 1 un spor de 4 la
sută fată de totalul anului prece
dent. tn ceea ce privește plantele
oleaginoase, se anticipează că pro
ducția acestora va fi de 196,5 milioa
ne tone, dintre care soia va repre
zenta cifra-record de 98,8 milioane
tone. In sfirșit, nivelul recoltei de
bumbac va scădea la 10,4 milioane
baloturi, cu 11 la sută mai mic decit
in sezonul precedent.

cei 38 de membri al Camerei Re
prezentantilor din 124 de candidați.
Principalele formațiuni politice
participante la scrutin sînt Mișca
rea Națională a Poporului a primu
lui ’ ministru George Chambers,
care tn prezent deține majoritatea
In Camera Reprezentanților, cu 26
de locuri, și Alianța pentru Recon
strucție Națională, de opoziție.
UN COMUNICAT TRANSMIS
DE AGENȚIA A.D.N. ȘI RELUAT
DE AGENȚIA T.A.S.S. anunță că.
la 12 decembrie, un avion de pa
sageri sovietic TU-134, aparținînd
companiei „AEROFLOT", s-a pră
bușit. luînd foc. tn zona localității
- Bonsdorf. In timp ce se apropia
de aeroportul „Schoenefeld" din
Berlin. La bordul avionului, preci
zează T.A.S.S.. se aflau 73 de pa
sageri și 9 membri ai echipajului.
Echipele de intervenție trimise la
fata tocului au salvat un număr
de persoaqe. Operațiunile de dega
jare a victimelor de sub resturile
aparatului prăbușit continuă, număruj total al victimelor fiind —
deocamdată — necunoscut.

Pentru o reglementare politică a problemei afgane
MOSCOVA 13 (AgerpreS). — Luînd
cuvintul la dineul oferit cu prilejul
vizitei la Moscova a lui Najibullah,
secretar general al C.C. al Parti
dului Democratic al Poporului din
Afganistan. Mihail Gorbaciov, secre
tar general al C.C. al P.C.U.S.,
a arătat că, în prezent, este in
curs un proces de reglementa
re politică a problemei afgane.
Sperăm ca lntr-un viitor apropiat
să se realizeze o Înțelegere recipro
că și acorduri hotărîtoare. Adoptînd
o poziție activă în problema regle
mentării, politice, Uniunea Sovietică
lansează un apel la colaborare intre
toti cei care au în mod real tangentă
cu problema afgană. Nu intenționăm
să menținem timp îndelungat tru
pele noastre în Afganistan, trimise

acolo la cererea guvernului acestei
țări — a arătat secretarul general
al C.C. al P.C.U.S. Retragerea poate
fi accelerată de îndată ce se va
realiza o reglementare echitabilă in
jurul Afganistanului.
Secretarul general al C.C. al Parti
dului Democratic al Poporului a de
clarat că, în ultimul timp, procesul
revoluționar din Afganistan s-a
consolidat, fiind necesară accelera
rea procesului de conciliere națio
nală. Sintem dispuși — a spus el —
să ajungem la crearea-unui guvern
de unitate națională. în care ar pu
tea intra reprezentant! ai forțelor
aflate temporar în afara granițelor
tării, dispuse să participe la înnoirea
istorică a vieții Afganistanului.

Program de dezvoltare economico-socială a Africii
BRAZZAVILLE 13 (Agerpres). —
Tn capitala Republicii Populare
Congo s-au încheiat lucrările7 Comi
tetului permanent al Organizației
Unității Africane pentru elaborarea
de recomandări în domeniile econo
mic și social. Participanții au exami
nat situația economică dificilă cu
care se confruntă țările continentu
lui și au elaborat direcțiile de ac
țiune pentru înfăptuirea programului
de dezvoltare economică și socială a
Africii pe perioada pină in 1990.
Analizind situația din sudul conti
nentului, Comitetul permanent s-a
pronunțat pentru sprijinirea econo
mică mai eficientă a statelor inde
pendente din regiune, victime ale
actelor de agresiune din partea regi
mului minoritar rasist de Ia Pretoria.

Documentul final adoptat la Brazza
ville se pronunță in favoarea creării
unui fond de solidaritate cu țările
africane din „prima linie".
HARARE -13 (Agerpres). — La Ha
rare s-au încheiat lucrările Confe
rinței .interparlamentare africane
consacrate dezvoltării agriculturii pe
continent. In documentul final adop
tat de participanți se subliniază că
țările Africii pot depăși situația de
criză in domeniul agriculturii, asigurindu-și necesarul de produse ali
mentare din resursele lor interne.
Conferința a adresat un apel tuturor
statelor continentului de a-și con
centra eforturile în vederea rezolvă
rii problemelor alimentare, care au
devenit de primă urgență.

BRUXELLES

Reuniunea Consiliului ministerial al N.A.T.O.
BRUXELLES 13 (Agerpres). — în
comunicatul dat publicității la sfârși
tul reuniunii de două zile a Consi
liului ministerial al N.A.T.O., des
fășurată la Bruxelles, se afumă că
miniștrii de externe din cele 16 țări
membre ale organizației se pronunță
pentru acorduri echilibrate, echita
bile și efectiv verificabile de con
trol al armamentelor — transmit
agențiile internaționale de presă. In
legătură cu convorbirile sovietoamericane la nivel înalt de la
Reykjavik, reuniunea a salutat efor
turile depuse in direcția unor acor
duri cu privire la reducerea forțelor
strategice ofensive și asupra rache
telor intermediare. Miniștrii de ex
terne din țările N.A.T.O. declară.

totodată, că posibilitățile de progres
în unele domenii nu trebuie să fie
condiționate de acordurile in alte
domenii.
Pe de altă parte, comunicatul men
ționează că miniștrii au examinat
negocierile sovieto-americane de la
Geneva cu privire la prevenirea
unei curse a înarmărilor în spațiul
cosmic și susțin cu hotărîre aceste
eforturi. în toate cazurile — se arată
în comunicat — verificarea efectivă
ar fi o condiție esențială.
In comunicat se afirmă că miniș
trii de externe au exprimat dorința
de a se realiza progrese în diferite
domenii ale controlului armamente
lor.

Noi măsuri represive ale regimului rasist
de la Pretoria
în Africa de Sud situația a devenit
și mai incordată după noile măsuri
represive, între care cenzura totală
a presei, adoptate de autoritățile ra
siste de la Pretoria. Agenția Asso
ciated Press relatează, citind ca
sursă un grup de observare a drep
turilor omului, că în ultimele 24 de
ore. mai m’ulți militanți antiapartheid
au fost arestați de politie. Intr-un
discurs radiotelevizat, Pieter Botha,
șeful regimului, a încercat să jus
tifice avalanșa de măsuri împotriva
opoziției, dezvăluind, chipurile, că în
aceste ultime zile ale anului Con
gresul National African (A.N.C.),
principală organizație politică de
luptă a populației de culoare, ar
intenționa să inițieze „acțiuni tero
riste" pe teritoriul sud-african.
Brutalitatea și lipsa de rațiune a
guvernanților de la Pretoria sînt
puse și mai puternic în lumină de
un fapt ieșit din comun. Doi cetă
țeni elvețieni au fost arestați sub
bănuiala că ar colabora cu A.N.C.
Episodul este de o deosebită gravi
tate, deoarece poliția sud-africană
i-a reținut pe cei doi pe teritoriul
Swazilandului.

Prima reacție a guvernului SwaZllandului a Venit prompt. După b
reuniune de urgență a guvernului-,
primul ministru Sotja Dlamini a de
clarat : „Condamnăm cu putere
aceste acte ilegale de agresiune și
cerem guvernului sud-african să în
ceteze de a mai viola suveranitatea
noastră și să respecte atașamentul
la pace al Swazilandului".

MBABANE 13 (Agerpres). — In
cursul unei conferințe de presă des
fășurate la Mbabane, primul minis
tru din Swaziland, Sotja Dlamini, a
condamnat Africa de Sud. care a
'comis un nou act agresiv la adresa
țării sale. El a informat că la 12
decembrie forțe militare și poliție
nești sud-africane au pătruns pe te
ritoriu] tării și au atacat o serie de
imobile din capitală și din centrul
industrial Manzini. In cursul acestui
raid, calificat de premierul Swazi
landului drept „un act ilegal, brutal
și fără scrupule", un copil de 13 ani
și un bărhă* av fost împușcați, iar.
alte cinci persoane au fost răpite,
între care doi cetățeni elvețieni, re
levă agenția Reuter.

Copiilor lumiicel mai prețios dar
Pentru ca mlădițele cele mai ti
nere ale planetei — copiii, să cu
noască bucuriile proprii virstei, să
crească fără griji, spre a duce mai
departe peste generații tot ceea ce
omenirea a acumulat mai valoros,
este nevoie ca in lume să dom
nească pacea, liniștea. Aceste ginduri s-au făcut mai pregnant auzi
te in aceste zile, cind U.N.I.C.E.F.
— Fondul Națiunilor Unite pentru
Copii — aniversează împlinirea a
40 de ani de Ia crearea sa.
tn actualele condiții internațio
nale, cind buburia de a trăi și a se
împlini, insăși viața copiilor se afli
grav primejduite de continua pro
liferare a munților de arme, in pri
mul rind nucleare, adulții au înal
ta responsabilitate de a face totul
spre a elimina armele atomice, tot
ceea ce întunecă cerul senin al
copilăriei. In ultimii ani, sondaje,
anchete, concursuri, organizate sub
auspiciile U.N.I.C.E.F., sau ale altor
organizații similare, au evidențiat
temerile copiilor față de cumplita
amenințare a distrugerii atomice.
„Copiii lumii doresc pacea !" a de
venit o chemare-simbol, care po
larizează părinții si copiii în jurul
aceleiași voințe de pace, de edifi
care a unei lumi fără arme și fără
războaie. La marile demonstrata
antinucleare, care cunosc o amploa
re fără precedent pe toate meridia
nele, părinți și copii se unesc dind
glas vrerii de a se curma — cit nu
este prea tirziu — iraționala cursă
a înarmărilor. Sînt ainduri și aspi
rații care animă unanim pe toți cei
peste două miliarde de copii ai
' Terrel.
S-a afirmat ci armele fac. victi
me chiar și atunci cind nu sînt fo
losite. Și. intr-adevăr, in condițiile
cind in Anul Internațional al Păcii
se irosesc Pe înarmări 1 000 mi
liarde de dolari, această risipă
uriașă amenință însăși dezvol
tarea copiilor, cărora omenirea —
așa cum scrie tn Declarația drep
turilor copilului — li datorează tot
ce-i poate dărui mai bun. Datele
de care dispune U.N.I.C.E.F. sint
inspăimintătoare. Zilnic în lume

pier de boli, malnutrlție si foamete
40 000 de copii. In 34 de tari afri
cane, din l 000 de copii, 163 mor in
primii ani de viață, fată de media
mondială de 50. Numai 3 din 10
copii din țările in curs de dezvol
tare au șansa de supraviețuire, tn
același timp, cu prețul unui nou
tip de rachetă intercontinentală,
s-ar putea asigura hrana pe timp
de un an pentru 50 milioane de
copii înfometați.
In lumea de azi, un număr imens
de copii, din cei care reușesc să
supraviețuiască bolilor de tot felul
și foametei — circa. 125 milioane
anual — rămin in afara invătămintului, neavind acces la școală, la
tainele scrisului șj cititului,. la o
pregătire profesională corespunză
toare. Or. statisticile arată că re
nunțarea la un singur tanc ar pu
tea procura fondurile necesare
pgntru dotarea a 520 de săli de
clasă, cu 30 de elevi fiecare, iar
costul unui submarin nuclear echi
valează cu bugetul pentru educație
din 23 de state in curs de dezvol
tare. in care trăiesc 160 milioane
de copii !
Iată de ce aniversarea a pa
tru decenii de la înființarea
U.N.I.C.E.F. trebuie să se consti
tuie într-un îndemn ca angajamen
tele luate prin declarații și alte do
cumente internaționale privind asi
gurarea dreptului ia o copilărie
fericită, liberă de griji si de spai
me. să fie puse in aplicare. Milioa
nele de copii așteaptă să primeas
că darul cel mai de preț ; PACEA.
In cadrul Anului Internațional al
Păcii, U.N.I.C.E.F, a initiat o uria
șă ștafetă intercontinentală sub
deviza „Dati o șansă planetei —
Copiii au nevoie de pace !“. A da
o șansă planetei, oferind copiilor
— ca și tuturor oamenilor — bucu
ria de a trăi in pace, de a-si putea
împlini speranțele : este un tel
nobil, o obligație primordială de
la care nimeni nu are dreptul să
se eschiveze.
Ioan TIMOFTE
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