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Activitatea organizatorică, de conducere 
-la nivelul obiectivelor

dezvoltării economico-sociale
„Avem obiective clare pentru toate sectoarele ele 

activitate. Dispunem de baza materială necesară, în con
formitate cu prevederile planului, pentru înfăptuirea în 
toate sectoarele a producției stabilite. Acum trebuie să 
trecem la activitatea practică, organizatorică pentru 
înfăptuirea în cele mai bune condiții a planurilor și 
programelor."

NICOLAE CEAUȘESCU
In viata politică a patriei noastre 

s-a încetățenit riguros practica de a 
se examina, la sfîrșitul fiecărui an. 
rezultatele obținute in dezvoltarea 
economico-socială la scară națională 
și, pe această bază, să fie trase con
cluziile corespunzătoare și stabilite 
noi direcții de acțiune, noi orientări 
potrivit cerințelor perioadei străbătu
te. Recenta plenară a C.C. al P.C.R., 
dezbaterile din înaltele foruri ale 
democrației noastre muncitorești re
voluționare, confirmind incă o dată 
această practică, au pus in evidență 
remarcabilele rezultate obținute in 
anul 1986 in toate domeniile, expre
sie concludentă a capacității de 
muncă și de creație a poporului, a 
justeței politicii generale a partidu
lui nostru. Totodată, in magistralele 
cuvîntări rostite cu aceste prilejuri 
de secretarul general al partidului, 

‘ tovarășul Nicoiae Ceaușescu, în Me
sajul adresat națiunii cu prilejul 
Anului Nou, în temeiul unei profunde 

, analize a rezultatelor anului de debut 
l din actualul cincinal, al invățăminte- 
j lor desprinse, au fpst definite, cu 
' limpezime și rigoare științifică, mij

loacele și căile pentru valorificarea 
la cote superioare a potențialului de 

; care dispune economia națională în 
vederea înfăptuirii neabătute a iste
ricelor hotăriri adoptate de cel de-al 
XlII-lea Congres al partidului. în 
rindul acestor căi și mijloace, o 
atenție deosebită este conferită acti
vității organizatorice, de conducere, 
în acest sens, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU arăta că 
„problema deosebit de importantă 
care se pune acum este aceea a per
fecționării și îmbunătățirii activi
tății de conducere, de organizare a 
Întregii activități, de creștere a răs
punderii, a spiritului revoluționar de 
muncă din partea tuturor activiștilor, 
a cadrelor de partid și de stat, a 
organizațiilor de partid, a tuturor 
colectivelor de oameni ai muncii".

Perfecționarea activității organiza
torice, de conducere reprezintă o 
cerință determinată de înseși obiec
tivele economico-sociale ale' actualei 
etape : realizarea unei dezvoltări 
economice ihtensive, modernizarea și 
perfecționarea organizării producției 
și a muncii, promovarea largă a 
cuceririlor revoluției tehnico-știin
țifice, ridicarea nivelului tehnic ca
litativ al producției, înfăptuirea noii 
revoluții agrare, sporirea eficienței 
întregii activități economice. Aseme
nea cerințe implică și mai puternic 
angajarea comuniștilor, a organiza
țiilor de partid în procesul, perma
nentelor reînnoiri specifice procesu
lui revoluționar străbătut de Socie
tatea noastră.

în acest context, organelor și or
ganizațiilor de partid, comuniștilor 
le revine indatorirea de a ridica ni
velul muncii organizatorice, de con
ducere politică la un nivel superior. 
Așa cum ' arăta tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu, partidul dispune 
in această privință de tot ceea ce 
este necesar. Partidul Comunist Ro
mân este un pîiternic partid de masă 
legat cu trup și suflet de popor. 
Aproximativ o treime din populația 
activă din industrie, agricultură, din 
celelalte ramuri ale activității sociale 
este înrolată în partid, practic neexis- 
tind colectiv de muncă în care să nu 
acționeze o puternică organizație de 
partid, partidul aflîndu-se intr-o 
unitate indestructibilă cu întregul, 
popor.

In cuvîntările rostite la recenta 
plenară a C.C. al P.C.R. și la cele
lalte foruri ale democrației noastre 
muncitorești revoluționare, tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu, referindu-se 
necesitatea perfecționării muncii or» 
ganizatorice, de conducere, a preci
zat cu deosebită claritate cerințele 
de stringentă actualitate pentru ridi
carea eficienței muncii de partid : 
stabilirea priorităților, cuprinderea și

soluționarea crț operativitate a tu
turor problemelor ce apar, cunoaș
terea exactă a realităților în care se 
derulează producția industrială și 
agricolă, a lipsurilor ce se manifestă 
în unele sectoare,, intervenția promp
tă pentru lichidarea grabnică a 
acestora ; promovarea cu îndrăznea
lă a noului, generalizarea cu rapi
ditate a experienței pozitive, a me
todelor înaintate ; îmbinarea muncii 
curente cu cea de perspectivă ; 
repartizarea corespunzătoare a for? 
țelor, concomitent cu întărirea ordi
nii și disciplinei în toate domeniile 
de activitate ; creșterea răspunderii 
cadrelor, a activului de partid, a co
muniștilor, a tuturor oamenilor mun
cii în Înfăptuirea atribuțiilor încre
dințate, a sarcinilor ce le revin la 
locul lor de muncă ; dezvoltarea 
largă a democrației muncitorești re
voluționare, sporirea rolului consi
liilor oamenilor muncii, al adunări
lor generale ; exercitarea permanen
tă a unui control sistematic privind 
îndeplinirea sarcinilor, modul in gare 
smt înfăptuite obțecUvele in toate 
sferdle vieții economico-sociale ; a- 
firmarea in activitatea fiecărui co
munist a unui spirit nou, revoluțio
nar ; ridicarea nivelului de pregătire 
H cadrelor.

Pentru anul trecut, ca și pentru 
acest an, au fost adoptate programe 
importante privind mai buna orga
nizare a muncii, modernizarea teh
nologiilor, îmbunătățirea și perfec
ționarea normativelor economico- 
l'inanciare. Pentru îndeplinirea lor 
au fost stabilite sute șl mii de mă
suri. înfăptuirea acestor măsuri im
plică o susținută muncă organizate-, 
rică în forme și metode diferite, 
aplicate intr-o anume succesiune, 
armonios îmbinate, care să ducă spre 
finalitatea dorită. Dar, așa cum cerea 
secretarul general al partidului, este

(Continuare în pag. a V-a)

Realizări în economie
O nouă capacitate industrială in funcțiune

întreprinderea „Timpuri noi", din Capitală. . In 
secția prelucrări mecanice, mașini și utilaje, care 
lucrează în regim automat, sint prelucrate pieșe și 
subansamble necesare motocompresoarelor de mare 

putere, asimilate recent în fabricația de serie 
' Foto : E. Dichiseau.!

în sectorul de exploa
tare a lemnului de la 
Lunca Bradului a l.F.E.T. 
Mureș-Reghin a fost 
pusă în funcțiune o nouă 
capacitate de producție. 
Este vorba despre o mo
dernă fabrică de cheres
tea de rășinoase, cu c 
capacitate anuală de pre
lucrare de 45 000 metri 
eubi cherestea. în aceas
tă fabrică, dotată cu 
două linii tehnologice și. 
gatere acționate hidrau
lic, toate operațiile, de la

Sarcinile la export -
Realizîndu-și sarcinile 

de producție in mod rit
mic, conform graficelor,' 
harnicul colectiv de oa
meni ai muncii din ca
drul întreprinderii de 
geamuri Mediaș a livrat 
de la începutul anului 
unor beneficiari din Sue
dia, Turcia, Anglia și Ca
nada peste 60 000 m p 
geam tras. Preocuparea 
pentru asigurarea unei

In circuitul productiv,
Chiar din aceste zile de 

început de an, la între
prinderea minieră Petrila 
se acordă o mare atenție 
punerii in funcțiune a 
noi capacități de produc- 
țig. Astfel, la cele 6 sec
toare de producție în 
straturile de cărbune 
3—5—6 și 7 au început să 
intre in funcțiune zilele

Noi tipuri de
Ef orturile întreprinse 

de colectivul de oameni 
ai muncii de la întreprin
derea de mașini-unelte 
din Arad în vederea di
versificării nomenclato
rului de fabricație și a 
înnoirii permanente a 
producției se concretizea
ză, încă din primele zile 
ale acestui an, în in
troducerea în fabricație a 
unor noi tipuri de ma
șini-unelte de mare com
plexitate. Este vorba de 
strungurile de bavurat 
cordoane de sudură, de

alimentarea cu bușteni la 
transportul lor între uti
laje și evacuarea cheres
telei din hale, sint com
plet mecanizate, ceea ce 
face ca productivitatea 
muncii să crească cu 
peste 17 la sută. De re
marcat că, prin intrarea 
in producție a noii capa
cități, volumul produc- 
ției-marfâ a unității ur
mează să crească in acest 
an cu peste 50 milioane 
lei. (Gheorghe Giurgiu).

indeplinite exemplar
calități superioare a pro
duselor s-a concretizat 
prin aplicarea unor teh
nologii moderne de lucru, 
cu randamente superioa
re și eficiență sporită, 
cum este trecerea pe 
calculator a procesului de 
dozare a amestecului de 
geam gras, ceea ce de
termină o înaltă calitate 
a întregii producții. (Ion 
Onuc Nemeș).

alte abataje frontale 
acestea 4 no*  abataje 
frontale. din care in
tr-unui exploatarea căr
bunelui se va efectua în 
trepte răsturnate. O dată 
cu intrarea în producție 
a noilor capacități, spo
rul de cărbune realizat va 
fi cu 15 la sută mâi mare 
decît în anul trecut. (Sa
bin Cerbu).

mașini-unelte
mașinile de polizat cor
doane de sudură și de 
agregatele de prelucrat 
capete- refulate. De reți
nut că toate aceste tipuri 
de mașini-unelte sînt 
realizate pentru prima 
oară in țară, contribuind 
astfel la reducerea efor
tului valutar cu peste 50 
milioane lei, precum și 
faptul că ele sînt destina
te prelucrării unor țevi 
cu diametrul de 180 mm, 
cum sînt prăjinile de fo
raj. (Tristan Mihuța).

ANIVERSAREA ZILEI DE NAȘTERE 
A TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU

Tovarășa Elena Ceaușescu, mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim viceprim- 
ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România, președintele 
Consiliului Național al Științei și 
învățămîntului, a fost sărbătorită, 
miercuri, 7 ianuarie, cu prilejul a- 
niversării zilei de naștere și a în
delungatei sale activități revoluțio
nare, in cadrul unei solemnități des
fășurate la Sinaia.

împreună cu tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Roma
nia, au participat membri și mem
bri 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.

Tovarășei Elena Ceaușescu i-a 
fost înmînată Scrisoarea Comitetu
lui Politic Executiv al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, de ‘ către tovarășul Constantin 
Dăscălescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-ministru al guvernului.

Acest înălțător moment aniversar 
s-a constituit într-un emoționant pri
lej de omagiere a personalității to
varășei Elena Ceaușescu, de expri
mare a sentimentelor de aleasă 
cinstire a îndelungatei sale activi
tăți desfășurate in mișcarea revolu
ționară, in conducerea partidului și 
statului, pentru împlinirea idealuri
lor și aspirațiilor poporului român, 
pentru contribuția inestimabilă a- 
dusă. alături de tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu, la progresul și 
propășirea patriei noastre, la mă
reața operă de edificare a socialis
mului și comunismului pe pămin
tul României.

în acest cadru sărbătoresc a fost 
pusă in lumină aprecierea unanimă 
pe care comuniștii, toți cetățenii ță
rii o dau contribuției remarcabile a 
tovarășei Elena Ceaușescu, militant 
de frunte al partidului și statului, 
eminent om de știință, de largă re
cunoaștere internațională, la elabo
rarea și înfăptuirea politicii interne 
și externe a Partidului Comunist 
Român, a României socialiste, a 
planurilor și programelor de dezvol
tare multilaterală a patriei, de ri
dicare a bunăstării materiale și spi
rituale a celor ce muncesc.

S-a dat cu acest prilej expresie 
sentimentelor de aleasă stimă șl 
profundă considerație pe care parti
dul. întreaga noastră națiune 1« 
poartă tovarășei Elena Ceaușescu 
pentru prodigioasa sa activitate,

(Continuare in pag. a III-a>

î
* •i

*

SCRISOAREA
Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

adresată tovarășei Elena Ceaușescu
Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,

Ne este deosebit de plăcut ca, la aniversarea zilei dumneavoastră 
de naștere, să vă adresăm, cu cele mai alese sentimente de stimă, 
respect și prețuire, calde felicitări și urări de a-ni mulți și luminoși, 
in deplină sănătate și fericire, împreună cu ilustrul conducător al 
partidului și statului, ctitorul strălucit ai Rcmâniei socialiste, marele 
Erou al națiunii române, tovarășul Nicoiae Ceaușescu.

Dorim, totodată, ca, in acest moment aniversar, să vă aducem 
un fierbinte și respectuos omagiu și să vă exprimăm deosebita apre
ciere ce o dăm, împreună cu toți fiii țării, strălucitei și neobositei 
activități în mișcarea revoluționară, în cadrul conducerii partidului și 
statului pe care dumneavoastră ați desfășurat-o și o desfășurați cu 
înaltă dăruire patriotică pentru înflorirea necontenită a României, în
tărirea independenței și suveranității sale, pentru ridicarea ei pe 
trepte tot mai înalte de progres și civilizație, pentru înfăptuirea 
neabătută a istoricelor hotăriri ale Congresului al XlII-lea al parti
dului.

Ca militant de frunte al vieții politice, sociale și științifice, dum
neavoastră ați contribuit direct la elaborarea și înfăptuirea politicii 
interne și externe a partidului și statului nostru, la realizarea neabă
tută a luminosului Program al partidului de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre co
munism.

întregul nostru partid și popor cunosc șl dau o aleasă șl una
nimă cinstire contribuției, de mare și înaltă răspundere comunistă, 
pe care'') dumneavoastră o aduceți - ca membru al Comitetului Po
litic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
prim viceprim-ministru al guvernului și președinte al Consiliului Na
țional al Științei și învățămîntului - la găsirea soluțiilor și punerea 
in aplicare a vastelor planuri de dezvoltare economico-socială a pa
triei, la elaborarea și înfăptuirea programelor de creștere intensivă, 
de organizare și modernizare a producției, de ridicare a calității și 
nivelului tehnic al acesteia, de sporire a productivității muncii, la 
realizarea obiectivelor noii revoluții tehnico-științifice și noii revoluții 
agrare în România.

Prin devotament nemărginit și 
dul comunist și patria socialistă, 
prin sensibilitate și umanism, prin 
vă caracterizează intreaga viață 
stimată tovarășă Elena Ceaușescu, întruchipați în mod strălucit vir
tuțile cele mai alese ale neamului românesc.

Ne este, in același timp, deosebit de plăcut să subliniem și cu 
acest prilej remarcabila dumneavoastră activitate pe care o desfă
șurați în domeniul cercetării științifice și tehnologice, rolul determi
nant pe care îl aveți - ca eminent om de știință și ilustru savant 
de largă recunoaștere internațională — in dezvoltarea și înflorirea 
științei, învățămîntului și culturii românești, promovarea noului, a va
lorilor de vîrf ale cercetării tehnico-științifice în practica vieții ma-

abnegație fierbinte față de prfrti- 
prin spirit revoluționar și militant, 
toate aceste minunate calități'ce 

și activitate, dumneavoastră, mult

De numele și activitatea dumneavoastră prodi-teriale și spirituale, 
gioasă, de marea putere de creație științifică și capacitate organi
zatorică se leagă nemijlocit definirea rolului științei naționale ca 
forța activă de producție în vastul proces revoluționar de făurire a 
civilizației socialiste, a unei economii dinpmice, moderne, realizările 
strălucite din domeniul cercetării și tehnologiei românești.

Prezența dumneavoastră în fruntea Consiliului Național al Știin
ței și Învățămîntului, într-un moment în care cercetarea științifică și 
tehnologică, învățăminte! sînt chemate să aducă o importantă con
tribuție la progresul multilateral al societății românești, atestă recu
noașterea unanimă de către întregul partid și popor a meritelor ex
cepționale pe care le aveți în conducerea și îndrumarea nemijlocită 
a acestor domenii, in elaborarea și punerea în aplicare a unor im
portante programe vizind modernizarea producției și creșterea efi
cienței și rentabilității întregii activități.

Slujind cu abnegație și dăruire revoluționară interesele poporului 
și ale patriei, unind într-o viziune armonioasă strălucitele calități ale 
omului politic cu răspunderea savantului față de marile cerințe ale 
dezvoltării și progresului societății românești contemporane, dum
neavoastră, mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu, v-ați impus în 
conștiința națiunii și a întregii lumi ca luptător neobosit pentru fo
losirea cuceririlor științei în slujba civilizației umane, pentru apărarea 
dreptului sacru al popoarelor la viață liberă și demnă, 'la indepen
dență și suveranitate, pentru triumful rațiunii și păcii în lume.

împreună cu întregul partid și popor apreciem în mod deosebit 
activitatea pe care - în calitate de 
țional Român „Oamenii de știință și 
tru întărirea continuă a colaborării 
știință și învățămînt de pretutindeni, 
vească vieții, păcii și înțelegerii între

Dorim să vă asigurăm, și cu acest prilej aniversar, că rodnica 
și neobosita activitate pe care o desfășurați cu exemplar patriotism 
și spirit revoluționar pentru progresul științei, pentru înfăptuirea măre
țelor planuri și programe de dezvoltare economico-socială a patriei 
reprezintă pentru noi, pentru toți comuniștii și cetățenii țării un 
minunat exemplu, un mobilizator îndemn de a face totul pentru edifi
carea cu succes a societății socialiste multilateral dezvoltate și înain
tarea neabătută a României spre comunism.

împreună cu întregul partid, cu întregul popor, animați de cele 
mai înălțătoare și nobile gînduri, vă aducem, mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu, prinosul nostru de aleasă prețuire și recunoștință 
și vă adresăm din adîncul inimilor urarea de viață îndelungată, de 
multă sănătate și putere de muncă, pentru a contribui în continua
re — alături de cel mai iubit fiu al națiunii, de marele și ificerca- 
tul revoluționar și conducător, tovarășul Nicoiae Ceaușescu - Ia în
florirea multilaterală a României, la înfăptuirea visului său de aur, 
comunismul.

Cu cele mai alese sentimente de înalt respect șl afecțiune tovă
rășească, vă adresăm cu toată căldura inimilor noastre tradiționala 
urare LA MULȚI ANI I

președinte al 
pacea" - o 

și conlucrării 
ca știința și 

toate popoarele lumii.

Comitetului Na- 
desfășurați pen- 
cu oamenii de 
cultura să ser-

COMITETUL POLITIC EXECUTIV AL COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

CALDE SENTIMENTE DE ÎNALTĂ
PREȚUIRE, STIMĂ ȘI RESPECT

. ♦__________ ■______ •

EMOȚIONANTE SCRISORI Șl TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU
Tovarășei Elena Ceaușescu, 

membru al Comitetului Politic 
Executiv al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, prim 
viceprim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, pre
ședintele Consiliului Național al 
Științei și învățămîntului, i-au 
fost adresate, cu prilejul aniver
sării zilei de1 naștere și a înde
lungatei sale activități revolu
ționare, nuțneroase și emoționante 
scrisori și telegrame de felicitare 
de către comitetele județene, mu
nicipale, orășenești și comunale de 
partid, de ministere, instituții cen
trale, organizații de masă și ob
ștești, colective de oameni ai mun
cii din întreprinderi, instituții, in
stitute de cercetare, proiectare și 
învățămînt, unități agricole, perso
nalități ale vieții politice, științifi

ce și culturale de pe Întreg cu
prinsul țării.

Dind expresie cu emoție gîndu- 
rilor și sentimentelor de înaltă 
prețuire, dragoste și stimă ale 
poporului, semnatarii acestor me
saje adresează tovarășei Elena 
Ceaușescu, în această zi ani
versară, calde urări de viață 

.lungă, sănătate și fericire, putere 
de muncă, noi și tot mai mari 
succese în prestigioasa sa ac
tivitate, de înaltă răspundere, pe 
care o desfășoară in conducerea 
partidului și statului pentru binele 
și fericirea națiunii noastre, pentru 
progresul și prosperitatea Româ
niei, pentru ridicarea ei pe culmi 
tot mai înalte ale civilizației so
cialiste și comuniste, pentru afir
marea linei politici de pace, dez

armare, securitate și înțelegere in
ternațională.

Evocîndu-se drumul glorios stră
bătut de poporul român în înain
tarea sa neabătută pe calea socia
lismului și comunismului, sub con
ducerea Partidului Comunist Ro
mân, in mesaje, scrisori și tele
grame se subliniază, cu profundă 
mindrie patriotică și deosebită sa
tisfacție, că înfăptuirile impresio
nante care au înnobilat de la un 
an la altul chipul țării sint in
disolubil legate de eroica activi
tate a secretarului general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialis
te România, tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu, pusă în slujba 
progresului și propășirii patriei 
noastre socialiste. Se relevă că, în 
epoca inaugurată de Congresul al

IX-lea al P.C.R., de cînd în frun
tea partidului și statului se află 
tovarășul Nicoiae Ceaușescu, po
porul nostru a străbătut perioada 
cea mal rodnică în împliniri din 
milenara sa existență, cei mai glo
rioși ani, înscriși cu litere de aur 
în cronica bogatei epopei de trans
formare revoluționară a societății, 
de edificare a socialismului și co
munismului pe pămintul Româ
niei.

In mesaje sînt aduse tovarășei 
Elena Ceaușescu, militant de seamă 
al Partidului Comunist Român, 
omagiul și deosebita apreciere ale 
comuniștilor, ale tuturor cetățeni
lor patriei față de îndelungata și 
rodnica sa activitate în mișcarea 
revoluționară — începută încă din

(Continuare in pag. a III-a)
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AMPLU MOBILIZARE DE FORJE PENTRU REALIZAREA SARCINILOR ECONOMICE
TARII-CIT MAI MULT CĂRBUNE!

Calitatea principala preocupare
a minerilor

Planul de extracție 
depășit în fiecare zi

Vasta activitate ce se desfășoară în 
unitățile miniere din Valea Jiului, 
eforturile ce se depun în abataje 
pentru extracția cărbunelui cocsifica- 
bil și energetic nu încheie ciclul de 
producție al „aurului negru". Dru
mul cărbunelui nu merge de la aba
taje direct în termocentrale ori în 
siderurgie, ci trece obligatoriu prin- 
tr-un proces de spălare și preparare, 
cu alte cuvinte de înnobilare, și nu
mai după aceea ajunge la cocserii 
ori în termocentrale.

La uzinele de preparare a cărbu
nelui din Lupeni, Coroieștl, Petrila 
și, incepînd din luna ianuarie a a- 
cestui an, la Livezeni se prelu
crează întreaga cantitate de cărbune 
extras de cele 11 întreprinderi mi
niere și din carierele din Valea Jiu
lui. O permanentă și atentă pre
ocupare pentru continua perfecțio
nare și modernizare a tehnologiilor 
de preparare a cărbunelui a avut ca 
rezultat concret eliminarea pierderi
lor de cărbupe și, bineînțeles, spo
rirea continuă a productivității mun
cii, a calității cărbunelui cocsificabil 
și energetic.

Uzina de preparare din Lupeni, de 
exemplu, una dintre cele mai vechi 
unități de acest gen din țară, care a 
trecut de venerabila vîrstă de 100 de 
ani, își trăiește in zilele noastre a 
doua tinerețe, fiind mult dezvoltată 
și, cu deosebire în ultimii ani, com
plet modernizată. Aici lucrează 
puternic colectiv de 
specialiști cu o vastă 
prepararea cărbunelui 
litate. în preparația de la Lupeni in
tră zilnic o însemnată cantitate de 
cărbune cocsificabil de la minele Lu
peni, Uricani, Bărbăteni, Valea de 
Brazi și cariera Cimpul lui Neag, ob- 
ținindu-se cărbune cu alte calități, 
superioare celui extras din .abataje. 
Anul trecut, primul din ndul cinci
nal, s-au realizat aproape un milion 
de tone de cărbune pentru cocs, cu 
aproape 100 000 tone mai mult decit 
în anul 1985. Pentru a prepara o 
asemenea cantitate de cărbune, mi
nerii din unitățile Văii Jiului au ex
tras din abataje în anul 1986 cu peste

un 
muncitori și 
experiență în 
de bună ca-

900 000 tone de cărbune mal mult 
decit în anul 1985. Sporirea neconte- 

esta 
pen- 
pro- 
mai

nită a producției de cărbune 
rezultatul acțiunilor întreprinse 
tru modernizarea fluxurilor de 
ducție în abataje, organizarea 
bună a transportului din subteran și 
de Ia suprafață, accelerarea lucrărilor 
miniere de deschidere a noi fronturi 
de lucru.

— în anul 1986, ne spune Ing. Tu
dor Geamănu, directorul uzinei de 
preparare din Lupeni, procentul de 
recuperare a cărbunelui spălat pen
tru cocs a fost mai mare cu 2,7 la 
sută față de prevederile planului. 
Aceasta datorită îmbunătățirii sub
stanțiale a întregului proces de re
cuperare a cărbunelui, ceea ce a dus 
în final și la îmbunătățirea calorică

La Uzina de preparare 
din Lupeni

a cărbunelui livrat termocentralei 
Mintia-Deva cu circa 150 Kcal pe kg. 
Sint rezultate care onorează colecti
vul nostru, preocupat necontenit de 
buna organizare și funcționare a in
stalațiilor, de modernizare a unor 
tehnologii de preparare, dar ajutat 
mult mai mult și de mineri, care 
ne-au trimis cantități mult mai mari 
de cărbune decit în alți ani. Dispu
nem de instalații moderne, ne spune 
în continuare directorul uzinei, de 
spații corespunzătoare de producție. 
Dar, așa cum ne-a îndemnat secre
tarul general al partidului, minerul 
nostru de onoare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, să ne ocupăm 
permanent de introducerea celor mai 
noi tehnologii în producție, am reali
zat cu forțe proprii unele instalații 
și utilaje care au îmbunătățit fluxul 
de preparație. Astfel, un colectiv de 
muncitori și specialiști au realizat, 
intr-o concepție originală, o instala
ție de concentrare a clasei mărunte 
de cărbune de la 0,5 la 3 mm, căr
bune care înainte, in cea mai mare 
parte, lua drumul haldei de steril.

Ritmuri superioare 
de lucru prin creșterea 
productivității muncii

Și minerii din bazltlul carbonifer 
af Văii Trotușului, ’eăfe 'în 1 pfitriul 
ân al actualului . cincinal au extras 
din adîncuri și expediat termocen
tralelor, peste prevederi, mai mult 
de 10 000 tone cărbune brun de bună 
calitate, au pășit în anul 1987 ferm 
hotăriți să-și aducă o contribuție tot 
mai substanțială la dezvoltarea ba
zei energetice și de materii prime a 
țării. Datorită muncii entuziaste a 
tuturor formațiilor de lucru, folo
sirii din plin, cu randament superior 
a mijloacelor mecanice, întăririi or
dinii și disciplinei, în sectoarele de 
exploatare Vermești, Lapoș, Asău, 
Lumina se înregistrează în aceste 
zile adevărate recorduri in producție.

— Trebuie să realizăm în acest an 
o producție mai mare cu cel puțin 
20 000 tone de cărbune față de anul 
1986, ne spune inginerul Nicolae Be- 
jan, directorul întreprinderii minie
re Comănești. Pentru aceasta, consi
liul oamenilor muncii, organizația 
de partid din unitatea noastră au 
luat o serie de 
măsuri menite 
să asigure creș
terea productivi
tății muncii in 
subteran cu cel 
puțin 7 la sută. 
Am pregătit din 
vreme toate con
dițiile necesare pentru ca încă din 
primele zile ale lunii ianuarie să des
chidem noi fronturi de lucru în sec
toarele de exploatare Vermești, La
poș și Asău, ceea ce va determina 
sporirea producției zilnice cu cel pu
țin 400—500 tone de cărbune. în a- 
celași timp, introducem în subteran 
noi mașini și utilaje de mare randa
ment.

Am reținut .șl alte acțiuni Între
prinse pentru buna organizare a 
muncii și creșterea productivității în 
subteran. La Vermești, de exemplu, 
unul din cele mai mari sectoare, bri
găzile de mineri conduse de ingine
rii Nicolae Hanganu și Viorel Mă- 
lăuț au reușit în acest început de ia
nuarie ca, prin folosirea mai bună a 
utilajelor și a timpului de lucru, 
prin adoptarea de măsuri tehnice și 
organizatorice eficiente, să pună în 
funcțiune, cu trei luni mai devreme, 
abatajul 6 518. Ca urmare, producția 
zilnică de cărbune a sporit cu 
150—200 tone.

Bine a demarat producția și în 
chiuveta Lapoș, de unde in acest an 
se va extrage o cantitate de cărbune 
cu 100 000 tone mai mare decît cea 
realizată în 1986. Formațiile de lucru 
conduse de inginerii Liviu Hrenaru 
și Gheorghe Bîlbîie se străduiesc 
să-și îndeplinească angajamentul de 
a pune în funcțiune cu o lună de 
zile mai devreme două noi abataje in 
care productivitatea pe post va fi cu 
70 Ia sută mai mare față de media 
realizărilor din anul trecut. Ca ur
mare încă în această lună se va putea 
extrage suplimentar o cantitate de cel 
puțin 5 000 tone de cărbune. Tot la 
Lapoș, mai exact în abatajul 6 615, 
inginerii Ion Luca și Gheorghe Das- 
călu, împreună cu formațiile lor de 
lucru, fac ultimele pregătiri în ve
derea punerii în funcțiune a primei 
combine de tăiat cărbune, fapt ce va 
conduce la dublarea productivității 
muncii în acest sector. La rindul lor, 
minerii din sectoarele Leorda, Asău.

■3

scot la suprafață și expedia*  
beneficiari cantități tot mai 
cărbune de bună calitate.

Lumina 
ză spre 
mari de

Maistrul Simion Lupchian, secre
tarul comitetului de partid pe între
prindere, ne-a precizat că măturile 
tehnice și organizatorice luate de 
conducerea întreprinderii pentru în
deplinirea și depășirea planului de 
producție sint întregite de numeroa
se inițiative muncitorești. Iată cîteva 
dintre acestea : menținerea in bună 
stare de funcționare a utilajelor prin 
respectarea cu strictețe a normelor 
de exploatare ; asigurarea de către 
fiecare brigadă a unei aprovizionări 
ritmice cu materiale,; generalizarea 
preluării schimbului din mers în 
toate sectoarele. Totodată, se acțio
nează cu hotărîre pentru îmbunătă
țirea calității cărbunelui. In acest 
scop au fost introduse noi tehnologii 
de exploatare, s-au extins tăierea 
selectivă a cărbunelui, alegerea și 
depozitarea sterilului în abataje. 
Peste tot, minerii

Acum este în curs de definitivare o 
altă instalație de control a clasei de 
cărbune de la 0,5 la 3 mm, care pro
vine din anumite locuri de extracție 
și conține multă apă și care va fi 
concentrat prin mașina de zețaj, rea- 
lizîndu-se astfel o'îmbunătățire și a 
calității acestui sortiment de cărbune 
ce este destinat cocsificării. Un alt 
colectiv condus de maistrul specia
list Cazimir Becsuk a adus îmbună
tățiri substanțiale la circuitul protec
ției separatoarelor magnetice, perfec- 
ționindu-se astfel selectivitatea me
diului dens, ceea ce a condus la creș
terea calității cărbunelui preparat la 
clasa 10—80 mm.

La instalațiile de desecare a căr
bunilor se folosesc unele site speciale 
care dădeau mult de lucru muncito
rilor preparatori. Ele se uzau repede 
și, din această cauză, se produceau 
frecvente stagnări în fluxul de pro
ducție. In plus, să reținem că aceste 
site se importau cu un mare efort 
valutar. Muncitoarele Ecaterina Pol- 
gar, Maria Dospinescu, Maria Bîr- 
leanu, Simona Dănuțiu, Viorica Ște- 
fănică, specializate in recondiționa- 
rea sitelor, s-au gindit că stă in pu
terea lor să facă ceva pentru schim
barea situației. După mai multe 
căutări au pus la punct tehnologia 
confecționării acestor site in uzină. 
Cu ajutorul unor mașini de confec
ționare a ocheților de sirmă, produsă 
tot în uzină, au început confecțio
narea sitelor speciale, inclusiv a pie
selor de schimb, economisindu-se în 
fiecare an cîteva milioane de lei. 
Astfel, de o bună bucată de vreme, 
lipsa sitelor a ieșit din discuție. Se 
confecționează acum în atelierul uzi
nei și calitatea lor nu este cu nimic 
mai prejos decit a celor care erau 
aduse pînă nu de mult din import.

Tot așa s-a întîmplat și cu reacti
vul clasic, care, după intense cerce
tări, a fost înlocuit, cu foarte bune 
rezultate, cu spumant de Borzești, 
„Simțim o mîndrie aparte, ne spune 
tovarășul Oliviu Florea, secretarul 
comitetului de partid,' cînd știm că 
datorită efortului de inteligență, al 
pasiunii oamenilor noștri, oameni cu 
o mare dragoste pentru munca lor, 
toate piesele de schimb sau compo
nente întregi ale instalațiilor, care în 
trecut se importau, acum se confec
ționează in atelierul nostru, fără 
fonduri aparte de investiții".

Acest început de an, cel de-al doi
lea al actualului cincinal, i-a găsit 
pe oamenii muncii de la uzina de 
preparație din Lupeni puternic an
gajați în marea bătălie pentru rea
lizarea exemplară a planului. Expe
riența bună din anul trecut este din 
plin valorificată. în primele 6 zile 
din acest an, uzina a realizat la recu
perarea cărbunelui pentru cocs un 
plus de peste 1 000 tone, dintr-o can
titate de 30 000 tone de cărbune spă
lat. în aceste prime zile, pe baza 
unei organizări temeinice a procesu
lui de producție, s-a obținut un pro
cent de recuperare de 25,2, cu 5,8 
puncte mai mult față de cel plani
ficat. Un început 
se cere continuat 1

promițător, care

Petre 
Sabin 
corespondentul „Scînteii

CRISTEA 
CERBU

Minerii de la Voivozi și-au început 
activitatea în acest an hotărîți să 
fructifice la un nivel superior teh
nica . din dotare și experiența de 
care dispun, acordind o atenție deo
sebită îndeplinirii ritmice a sarcini
lor de plan. De fapt, principalul 
obiectiv al întrecerii în acest bazin 
îl reprezintă depășirea planului la 
extracția de cărbune. Iar spiritul de 
angajare muncitorească, dorința de 
autodepășire sînt cu totul remar
cabile. Zilnic, planul de extracție 
este depășit cu aproape 500 tone lig
nit. O întrebare se impune de la 
sine : prin ce anume se particulari
zează experiența pozitivă a acestui 
colectiv fruntaș ?

— Există o dorință manifestă a 
minerilor noștri de a răspunde prin 
fapte îndemnului secretarului gene
ral al partidului. 
Nicolae Ceaușescu. 
mai mult 
ne, remarca 
ginerul Mihai 
sub, directorul 
treprinderii. 
ar fi demn de 
ținut ? Bunăoară, 
faptul că 
de lucru 
pentru 
mestru, 
abataj, corespunzător sporului 
producție planificat, a fost asigurat 
și temeinic pregătit în ultima parte 
a anului trecut. Experiența ne-a de
monstrat nu o dată tilcul unei vor
be care circulă între ortaci : nu te 
îngrijești de pregătire, rezultatele ți 
se întorc împotrivă.

O vorbă al cărei rost minerii de 
aici l-au înțeles bine și acționează 
în consecință. Dintre zeci de argu
mente reținem unul, vital pentru 
bunul mers al producției : fiecare 
dintre abatajele planificate șă intre 
în exploatare va fi finalizat în avans 
cu minimum două săptămîni. O mă
sură adoptată unanim în adunarea 
generală a reprezentanților oameni
lor muncii. O măsură cu deplină 
acoperire în fapte. Iată de ce în 
centrul preocupărilor se află de pe 
acum producția trimestrului II. In 
această lună, de pildă, se finalizea
ză montajul a două noi abataje la 
sectoarele Budoi și Vărzari, se con
turează un nou panou la Cuzap. 
In plus, în luna februarie va începe 
montajul la un nou complex in 
sectorul. Jurteana III. „Ne-am an
gajat să avem în orice moment două 
abataje de rezervă, care Să poată 
suplini eventualele dificultăți ale 
producției în subteran. Realitatea 
arată că ne vom depăși și acest an
gajament, la începutul trimestrului 
II urmînd să fie «in așteptare- 4 
abataje" — ne spune inginerul-șef 
Emil Pătruică, secretarul comitetu
lui de partid.

Rezultatele constant bune obținute 
de întreprinderea minieră Voivozi

cărbu- 
in- 
Io- 
in- 
Ce 
re-

tovarășul 
de a da țării cit

au fără îndoială „secretul" lor. care 
constă in primul rînd în vitezele 
de avansare mult sporite ale combi
nelor de înaintare. Ne convingem 
pe deplin 'de acest lucru în subte
ran. La lucrările de pregătire, bri
găzile lui Florian Pantiș și 'Pavel 
Gug realizează zilnic viteze superi
oare cu 4—5 metri celor prevăzute. 
Faptul că oamenii decid recordurile 
este ilustrat și de rezultatele obți
nute in anul recent încheiat, cînd o 
treime din brigăzile de la pregătire 
au obținut în fiecare lună viteze de 
înaintare de minimum 200 metri li
niari, cu mult peste media unității.

Cum este și firesc, producția fi
zică rămine indicatorul de bază al 
muncii minerilor. Fiecare bulgăre de 
cărbune înseamnă energie. Minerii 
de la Voivozi știu acest lucru. Do
vadă că în primele șase zile care au 
trecut din acest

La întreprinderea minieră 
Voivozi

frontul
necesar
producția 
deși suplimentat cu

primului tri-
un
de

an ei au extras 
peste prevederi 
aproape 3 000 tone 
lignit.

Activitatea în 
fiecare abataj are 
un puls propriu, 
care indică in 
oripe moment 
dacă se muncește 

bine sau nu. La sectorul Budoi-Nord 
ajungem o dată cu schimbul II la 
abatajul unde lucrează brigada lui 
Nicușor Mendea. Ortacii din schimbul 
anterior nu contenesc extracția. 
Practic, activitatea de producție se 
preia din mers, fără să se întrerupă 
o clipă. „Cind fiecare știe ce are 
de făcut, treaba merge strună. Căr
bunele trebuie să ajungă afară, la 
'ziuă, în timpul stabilit. Lucrăm în 
acord global și dacă muncim cu spor 
cîștigăm bine" — este de părere bri
gadierul Mendea.

Combina pătrunde cu tăișuri la
come în stratul de cărbune, lăsînd 
în urmă striații proaspete. Privin- 
du-1 pe harnicul brigadier, înțelegem 
ce important e ca puternicele utilaje 
să fie bine întreținute. O singură 
oră de stagnare poate însemna la 
nivelul sectorului un minus de 100 
tone lignit. „Deviza noastră, prelua
tă acum și de celelalte sectoare, este 
să obținem de la fiecare utilaj, din 
fiecare abataj, randamente maxime" 
— adăuga interlocutorul. La sfîrșitul 
schimbului aveam 
nul a fost depășit 
ce echivalează cu 
La fel de. bine au 
din brigăzile Iui Roman I. Gheorghe 
și Dumitru' (Sul, din sectoarele Cu- ‘ 
zap și Jurteana II.

Ajunși la suprafață, directorul în
treprinderii ne îndeamnă să privim 
panoul întrecerii. Nici un sector sub 
plan. Aceasta spune totul despre 
vrednicia minerilor bihoreni, despre 
ambiția lor de a se menține în frun
tea întrecerii socialiste și în cel 
de-al doilea an al cincinalului.

să aflăm că plă
cu o fîșie, ceea 
250 tone lignit, 

muncit și ortacii

Ioan 1AZA
corespondentul „Scânteii

La întreprinderea minieră 
Comănești

se călăuzesc după 
deviza : „Calita
tea cărbunelui — 
o problemă de 
demnitate și pa
triotism". Rezul
tatul : atît la 
Vermești, cît și 
la Asău, Lapos 
și Rafira puterea 

calorifică a cărbunelui extras a 
sporit cu 50 Kcal pe kilogram față 
de anul trecut.

Muncind cu însuflețire pentru În
deplinirea și depășirea sarcinilor de 
plan la zi nu se pierde din vedere 
nici perspectiva. In acest scop, se in
tensifică cercetarea geologică pentru 
identificarea de noi rezerve de căr
bune, se pregătesc și se deschid noi 
panouri și abataje pentru asigura
rea în continuare a frontului de lu
cru. Chiar în aceste zile de început 
de an formațiile de lucru conduse de 
inginerul Ion Anghel și tehnicianul 
Gheorghe Dulhac execută lucrările 
de săpături pe ultimii 40 de metri 
la puțul central Vermești. Mindria 
lor de a realiza cel mai mare puț 
din bazinul Văii Trotușului este în
tregită și de faptul că au folosit în 
acest scop prima mașină pentru ex
tracție de la mare adincime de fa
bricație românească — P. 3 000/1 500 
— purtind emblema întreprinderii 
„Unio" din Satu Mare. Așadar, o 
premieră tehnică In materie. Prin 
darea în exploatare a noului puț, e- 
fectivele indirect productive din 
acest sector 'se vor reduce cu circa 
50 de posturi pe zi, iar capacitatea 
de extracție a cărbunelui din subte
ran se va dubla. Și încă un fapt nu 
lipsit de importanță : 
prin remarcabile fapte de 
imperativului de a da patriei tot mai 
mult cărbune, oamenii din formații
le de lucru specializate vor pune in 
funcțiune noul puț cu un an de zile 
mai devreme față de prevederi. Un 
fapt care dovedește că minerii din 
bazinul Comănești, folosind expe- 
rierița cîștigată în decursul anilor, 
au pășit și în cel de-al doilea an al 
actualului cincinal hotărîți să-și de
pășească zilnic sarcinile de plan, ex- 
trăgînd din adîncuri cantități tot mai 
mari de cărbune.

răspunzînd 
muncă

Gheorqhe BAETA
corespondentul „Scînteii

TlRGU SECUIESC : O nouă linie tehnologică
La întreprinderea mecanică din 

Tîrgu Secuiesc, unitate de frunte 
a economiei noastre naționale, a 
fost pusă în funcțiune o nouă linie 
tehnologică pentru fabricarea or
ganelor de asamblare destinate 
autoturismului „Oltcit". Astfel, co
lectivul de muncă, răspunzînd che
mării secretarului general al

partidului de a face totul pentru 
ca procesul de producție din acest 
an să se desfășoare în cele mai 
bune condiții, încă din primele zile 
a luat măsurile necesare pentru 
atingerea producției planificate în 
toate secțiile și sectoarele uni
tății. (Constantin Timaru).
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întreprinderea „Electrotehnica" din Capitală.

mandă pentru instalații
Se montează panouri de co- 

automate
Foto : E. Dicîiiseanu

Utilaje de înaltă tehnicitate
Colectivul întreprin

derii de utilaj chimic “ 
Borzești, care anul 
trecut s-a menținut 

. lună de lună pe po
diumul fruntașilor în 
întrecerea socialistă 
pe țară, a pășit în 1987 

..hotar it să-și realizeze 
în mod exemplar sar
cinile de plan si să li
vreze toate utilajele 
contractate cu benefi
ciarii interni și parte
nerii de peste hotare 
la termenele stabilite. 
Primele zile de lucru 
ale noului an au în
semnat pentru oame-

nii de aici și primele 
succese în producție: 
ei au finisat și expe
diat pe adresa Rafi
năriei din Dărmănești 
ultima din cele 4 co
loane pentru instalația 
de cocs acicular — in
stalație care urmează 
să intre în funcțiune 
la sfîrșitul primului 
trimestru al aces
tui an.

La serviciul livrări 
al întreprinderii am 
aflat că in aceste pri
me zile ale noului an 
au fost pregătite pen
tru a fi expediate be-

neficiarilor și alte uti
laje necesare tecono- 
miei naționale, intre 
care două vase de 
înaltă presiune pentru 
instalațiile de gaze 
naturale destinate în
treprinderii de gaz 
metan Mediaș, un a- 
gregat de uscare a ae
rului pentru Combi
natul petrochimic Mi
dia și mai multe cis
terne pentru transpor
tul apelor amoniacale 
destinate unor unități 
din industria chimică 
și petrochimică.
Baltă).

(Gh.

Succese ale textiliștilor
Oamenii muncii de 

la întreprinderea”'NE- 
TEX ' — r....
au înregistrat, 
din primele 
lui 1987, 
succese în 
Este rodul 
lor de a utiliza la în
treaga capacitate, pe 
toată durata săptămâ
nii, modernele linii de 
fabricație din dotare, 
de a folosi cu randa-

Bistrița 
chiar 

zile ale 
notabile 

producție, 
strădaniei

ment maxim materiile 
prime'și materialele, 
chiar dacă o parte în
semnată o constituie 
cele recuperabile și 
refolosibile. Astfel, în 
primele șapte zile din 
acest an au fost reali
zați, peste sarcinile de 
plan ale perioadei a- 
mintite, 5 000 metri 
pătrați textile nețesu
te tip bumbac, fapt

ei:.
care atestă că 

■nile "stabilite la 
ducția-marfă 
cel de-al doilea an al 
cincinalului vor fi nu 
numai indeplinite, ci 
și depășite, așa cum 
s-a întîmplat și în 
1986, cînd la același 

■ indicator depășirile 
au înregistrat peste 12 
milioane lei. (Gheor
ghe Crișan).

sarci- 
pro- 

pentru

1

In agricultura județului Sibiu
acțiuni pentru producția

preocupări/
acestui an (")

Organizarea 
adaptate

și tehnologiile agricole trebuie 
la condițiile specifice, pentru 

invers
Din orice unghi ai privi, agricultura 

Sibiului nu seamănă cu aceea practi
cată în Cîmpia Bărăganului, să zi
cem, sau în oricare altă zonă de 
șes. Produsele sînt aceleași, dar con
dițiile pedoclimatice dfe obținere a 
acestora sint cu totul altele, mult 
mai dificile. Diferă mult eforturile 
depuse și volumul cheltuielilor ne
cesare pentru aceeași cantitate de 
produse. în acest context, este me
ritorie preocuparea organelor locale 
de partid și agricole de a stabili un 
sistem de agricultură care să valo
rifice cit mai eficient marea diver
sitate a condițiilor de sol și climă din 
această zonă, care, în regim natu
ral, nu sînt favorabile marii perfor
manțe în agricultură. Cu atît mai 
mult sînt de apreciat unele reușite 
în acest domeniu. După cum ne-au 
explicat specialiștii de la direcția 
agricolă, problema centrală ce nece
sită a fi rezolvată, de care depinde 
hotărîtor creșterea producției vege
tale, o constituie coborîrea culturilor 
prășitoare de pe dealuri pe terase și 
lunci și creșterea ponderii pe ver- 
sanți a plantelor furajere pentru a 
se stăvili „curgerea" la vale a stra
tului fertil de sol, adică procesul de 
eroziune. Cum arătam în prima parte 
a articolului, din orice unghi ai înce
pe discuția, tot la preocuparea pen
tru buna folosire a pămintului ajun
gem. în cazul de față, la execu
tarea unor ample lucrări de îmbu
nătățiri funciare — desecări și com
baterea eroziunii — care să asigure 
un mod superior de folosință fiecărei 
categorii de teren. Pentru perioada 
1987—1990 au fost alocate județului 
fonduri insumînd 
pentru executarea în complex a lu
crărilor de combatere a excesului de 
umiditate și a eroziunii solului și 
aplicarea măsurilor agropedoamelio- 
rative. în acest an se vor realiza de
secări pe 15 000 hectare, iar pe 85 000 
hectare se vor executa diferite lu
crări pentru stăvilirea eroziunii.

Lucrările de 
realizate pînă 
mult condițiile 
fețe întinse de 
mis mai buna 
Cartofului. Da, 
care, deși deține o pondere mică în 
structura plantelor, constituie, dato
rită suprafețelor de teren favorabile 
restrînse, cheia amplasării corecte a 
tuturor celorlalte culturi. De aceea, 
găsirea terenurilor favorabile pentru 
cartofi a fost prima problemă ce s-a

unități. . 
scoasă 

cartofii 
interes

35 milioane lei

îmbunătățiri funciare 
acum au ameliorat 
de cultură pe supra- 
teren, ceea ce a per- 
amplasare a culturii 
a cartofului, cultură

nu se poate
impus să fie rezolvată. Este de no
tat în acest sens că mai intii carto
fii au fost zonați, trecindu-se de la o 
mare aglomerare de parcele mici, de 
ordinul miilor, cîte se cultivau în 
trecut, la parcele a căror mărime va
riază între 20 și 30 de hectare. Apoi, 
cultura cartofilor a fost concentrată 
în zonele cu grad bun și foarte bun 
de favorabilitate. In trecut, din cele 
85 cooperative agricole din județ, 65 
cultivau cartofi. Acum numărul lor 
s-a redus la numai 35 de 
Din aceste unități -a fost 
sfecla de zahăr care concura 
în asolament. Nu lipsit de
este modul de organizare a produ
cerii cartofilor de sămînță în unități 
specializate — 5 la număr, din care 
3 sînt în consiliul agroindustrial 
Avrig. în felul acesta, pentru anul 
1987 s-a asigurat, cu forțe proprii, 
întreg necesarul de cartofi de să
mînță, din categorii biologice supe
rioare și numai din soiuri zonate.

Cu toate acestea, nu toate aspec
tele de care depinde creșterea pro
ducției de cartofi și-au găsit o solu
ționare optimă. Una din concluziile 
reieșite la analiza din consiliul agro
industrial Avrig se referea la redu
cerea suprafeței de cartofi la 700—800 
hectare, pentru a se putea organiza 
un asolament de minimum trei ani, 
față de doi cît s-a practicat. Explica
ția am primit-o pe loc de la 
directorul general. „De la 3 500 hec
tare. Ministerul Agriculturii a sporit 
suprafața cultivată cu cartofi în anul 
1986 la 4 800 hectare — ne-a spus 
acesta. Dar pentru această creștere 
nu mai avem terenuri favorabile. A 
trebuit să mărim suprafețele culti
vate, bineînțeles tot în zonele favo
rabile, acestea ajungind cu mult 
peste limita care să permită organi
zarea unui asolament științific. Iar 
la cartofi este obligatoriu să reali
zezi o rotație de patru ani, mai ales 
în condițiile proliferării unor boli și 
dăunători pe cara nu-i putem com
bate chimic. Nu văd ce soluție să 
adoptăm în cazul consiliului Avrig, 
unde terenurile favorabile cartofilor 
însumează doar 2 000 hectare, iar 
planul de cultură este de 1 070 hec
tare. întrucît nu avem și alte zone cu 
terenuri favorabile. Cu bună știință, 
a trebuit să renunțăm la un element 
de bază din tehnologie — asolamen- 
tul de 4 ani — care s-a redus la nici 
doi ani, cu toate necazurile ce decurg 
de aici. Rezolvarea este doar dacă se 
revine la suprafața cultivată înainte 
cu cartofi în județ și care corespun-

de terenurilor favorabile pe care le 
avem pentru a aplica tehnologia spe
cifică acestei culturi".

Probleme asemănătoare ridică și 
amplasarea corectă a culturii po
rumbului. Din studiile de cartare 
agrochimică și pedologică a solului 
rezultă că din cele 25 000 hectare, 
cite se cultivă in mod obișnuit in ju
deț, numai 23 000 hectare prezintă 
condiții favorabile pentru amplasa
rea acestei plante. Pe două mii de 
hectare, terenuri foarte reci și ume
de din Lunca Oltului, producția de 
porumb nu trece de 500 kg la hec
tar. Un experiment făcut anul tre
cut dovedește cit de profitabil ar fi 
pentru județ, și desigur pentru eco
nomia noastră, ca aceste terenuri să 
fie cultivate cu acele plante care și 
în condiții mai grele dau totuși 
producții acceptabile. 1 500 hectare 
din aceste terenuri au fost cultivate 
cu ovăz și s-a realizat, în medie 
hectar, peste 2 300 kg.

Revenim la ideea formulată 
începutul acestui capitol. Anume 
agricultura Sibiului nu seamănă

la

Ia 
că

nicicum cu aceea de la cîmpie. Pen
tru aceeași cantitate de produse, da
torită condițiilor dificile de aici, sint 
necesare eforturi deosebite, conver
tite în ultimă instanță într-un volum 
sporit de cheltuieli. Pentru aceeași 
tonă de porumb, ca să dăm un exem
plu din sectorul producției vegetale, 
baremul de cheltuieli este același ca 
la cîmpie, deși, aici se cheltuie mai 
mult și, obiectiv, se obține mai puțin. 
Normativele sint aceleași și în cazul 
lucrărilor mecanizate — arat, prășit 
etc. — deși pe terenurile în pantă, 
cu sole mici, de aici, normele de 
lucru nu pot fi îndeplinite decit în 
proporție de 50—60 la sută față de 
cît se realizează la șes. Sînt doar 
cîteva aspecte ale unei problematici 
cu implicații mult mai largi, inclu
siv de ordin social, care necesită o 
analiză atentă, aprofundată, din 
partea forurilor competente, pentru o 
soluționare corespunzătoare, în con
sens cu cerința creării unui cadru 
care să stimuleze, acolo unde este 
nevoie, efortul suplimentar, munca 
mai grea, spiritul de inițiativă.

Pe primul plan — pășunile !
La Întrebarea adresată interlocu

torilor noștri : „Ce ați promova și la 
ce ați renunța pentru îmbunătățirea 
activității ?“, am primit un răspuns 
care conține acea înțelepciune pe 
care i-o dă omului cunoașterea te
meinică a locurilor unde trăiește șl 
muncește. „Am pune grîu mai pu
țin,. cartofi la fel și ne-am axa mai 
mult pe zootehnie" — ni s-a răs
puns. Și aceasta, după cum bine se 
înțelege, nu pentru că aici nu ar 
exista dragoste pentru griu, dar, 
cum ni s-a demonstrat la cultura 
cartofului, există anumite 
ce privește suprafețele 
acestor culturi, a căror 
conduce Ia ineficiență.

Faptul că preferințele se 
tă spre dezvoltarea zootehniei in
tr-un județ in care deja ponderea 
producției zootehnice in producția 
globală agricolă este la un nivel 
ridicat — 52 la sută — denotă că în 
această direcție există rezervele 
cele maî mari și posibilități reale de 
sporire in ansamblu a producției 
agricole. Iar această rezervă o con
stituie întinsele pășuni și finețe 
naturale, care numai in consiliul 
agroindustrial Avrig ocupă 18 000 
hectare. Mult, ar fi înclinați să 
afirme cei ce nu le cunosc. Intr-ade
văr este o suprafață mare, dar care 
încă produce nu puțin, ci foarte pu
țin. Iată deci că, și în acest caz, 
al dezvoltării zootehniei, oricum am 
Începe discuția, tot la pămînt ajun
gem. La necesitatea stringentă a 
ameliorării și creșterii potențialului 
productiv al pajiștilor naturale. Desi-

limite in 
pretabile 
depășire

tndreap-

gur, capacitatea lor redusă de pro
ducție, ca și compoziția floristică 
nevaloroasă se datoresc solurilor 
deosebit de sărace, acide și cu ex
ces de umiditate. Practic, pentru pă
șuni și finețe au rămas cele mai 
sărace terenuri, întrucît tot ce a 
fost cit de cît mai bun — 1320 
hectare — a fost desțelenit și trecut 
la arabil. De aceea am reținut ca 
una din concluziile majore, atît pen
tru perioada imediat următoare, cit 
și de perspectivă, necesitatea desfă
șurării cu forțe sporite a unor ample 
acțiuni pentru desecarea, aplicarea 
de amendamente, scarificarea și ad
ministrarea de îngrășăminte organi
ce pe întreaga suprafață cu pășuni 
și finețe din consiliu, bineînțeles în 
baza unui program judicios eșalonat 
pe ani. Toate aceste lucrări, la care 
se adaugă în^ămințarea suprafețe
lor ce se pretează cu ghizdei — 
plantă furajeră leguminoasă care 
dă rezultate bune pe aceste terenuri 
— vor avea ca efect îmbunătățirea 

floristice, 
pajiștilor, 
în aceste 
potenția- 
pășuni și 
1 000 UN,

calitativă a compoziției 
și deci a randamentului 
Numai acționînd ferm 
direcții se poate ajunge ca 
Iul productiv al acestor 
finețe să crească de la sub___
în medie, la hectar, cît este în pre
zent, Ia 4 000—5 000 UN la hectar. 
Nu este un drum simplu de parcurs, 
dar nu există altă alternativă pen
tru asigurarea furajelor.

Caracteristic pentru zona Avrigu- 
lui este că, datorită pășunilor șl 
fînețelor foarte sărace, oamenii au 
fost nevoiți să dezvolte mult creș- '

terea bubalinelor, specie de anima
le mai puțin pretențioase, care va
lorifică aproape integral covorul 
ierbaceu foarte puțin valoros de 
aici. In prezent, din efectivul total 
de1 bovine’, 70 ț_a sută este format din 
bubaline și ponderea lor este în 
creștere. Desigur, în cazul existen
tei unor pajiști sărace, pe care tau
rinele practic nu pot supraviețui la 
pășunat mai mult de o lună, creș
terea numărului de bubaline repre
zintă o soluție preferabilă, dar 
care, vom vedea, șduce crescători
lor acestor animale și unele neajun
suri. Mal întii, junincile de bubaline 
devin apte pentru reproducție abia 
după 4 ani, față de 18 luni la tau
rine. Apoi, sub aspectul natalității, 
bubalinele fac un vițel Ia trei ani. 
Și un inconvenient, poate cel mai 
serios, după ce ajunge repede la 
greutatea de 80 kg, tineretul se dez
voltă apoi în ritm lent, avind ne
voie de o perioadă îndelungată și 
deci de multe furaje pentru a ajun
ge la greutatea de sacrificare. Deși 
aceste diferențieri biologice dintre 
taurine și bubaline sînt bine cu
noscute, indicatorii de plan privind 
producția de lapte, natalitatea și 
sporul de creștere în greutate re
partizați unităților ce cresc bubaline 
sint la nivelul însușirilor specifice 
taurinelor. De aici rezultă un întreg 
cortegiu de neajunsuri privind stabi
litatea forței de muncă și menținerea 
interesului pentru creșterea acestei 
specii de animale, foarte indicată în 
zonele cu resurse furajere sărace. 
Dacă ținem seama că, la nivelul ju1- 
dețului Sibiu, ponderea bubalinelor 
în efectivul total de taurine este de 
28 la sută, rezultă și mai pregnant 
necesitatea ca factorii de resort din 
Ministerul Agriculturii să analizeze 
această situație și să aducă regle
mentările ce se impun pentru ca și 
unitățile crescătoare de bubaline să 
aibă condiții echitabile.

Cele cîteva aspecte aduse in discu
ție de interlocutorii noștri, la Avrig, 
ca și in alte locuri, constituie încă 
o confirmare a faptului că practica
rea agriculturii în asemenea zone, cu 
terenuri foarte frâmîntate. cu soluri 
sărace, reclamă stabilirea unui 
sistem de agricultură și a unui 
profil de producție pentru unitățile 
agricole care să corespundă cit mai 
fidel condițiilor specifice existente, 
asigurarea unei sisteme de tractoa
re, utilaje și mașini agricole cores
punzătoare lucrării terenurilor în 
pantă și nominalizarea cît mai apro
piată de realitate a cheltuielilor ma
teriale și financiare și a eforturilor 
necesare pentru realizarea produc
ției agricole.

Aurel PAPADIUC 
Ion Onuc NEMES 
corespondentul „Scînteii*
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ANIVERSAREA ZILEI DE NAȘTERE^ A^OVARĂȘEI ELENA CEAUȘESOJ

(Urmare din pag. I)
alături de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, consacrată binelui și fericirii 
poporului, ridicării României pe 
culmi tot mai înalte de progres și 
civilizație, făuririi unei lumi mai 
bune și mai drepte pe planeta noas
tră.

In același timp, a fost subliniată 
înalta prețuire față de munca plină 
de patos revoluționar desfășurată, 
cu înaltă dăruire și competență, de 

i tovarășa academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu pentru îndrumarea 
și coordonarea întregii activități ști- 

i ințifice, pentru orientarea fermă a 
i potențialului de care dispunem în 

direcția dezvoltării generale a țării, 
i pentru perfecționarea necontenită a 

invățămîntului și legarea lui tot mai

*

*

*
**

EMOȚIONANTE SCRISORI ȘI TELEGRAME
ADRESATE TOVARĂȘEI ELENA CEAUSESCU

(Urmare-din pag. I)

anii Ilegalității, alături de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, ctitorul 
României moderne —, față de con
tribuția sa de seamă la lupta pen
tru eliberare socială și națională, 
la înfăptuirea revoluției și con
strucției socialiste în țara noastră 
și afirmarea României în viața in
ternațională ca purtător al celor 
mai nobile aspirații de pace, în
țelegere și colaborare multilaterală 
cu toate popoarele lumii.

Mesajele elogiază strălu
cita activitate pe care tovarășa 
Elena Ceaușescu, președintele Con
siliului Național al Științei și în- 
vățămîntului, om de știință de lar
gă recunoaștere internațională, o 
consacră cu pasiune revoluționară 
și dăruire comunistă dezvoltării 
științei, învățămîntului și culturii 
românești, orientării ferme a po
tențialului științific și tehnic în 
direcția făuririi unei economii mo
derne, avansate, promovării susți
nute, în toate ramurile de produc
ție, a celor mai noi cuceriri ale re
voluției tehnico-științifice contem

A doua jumătate a secolului nos
tru a înregistrat numeroase și im
portante mutații în toate domeniile 
de activitate umană. Una dintre cele 
mal de seamă a fost democratizarea 
societății în cea mai mare parte a 
lumii, iar democratizarea, la rîndul 
său, înseamnă egalitatea deplină a 
oamenilor în viața social-economică, 
social-politică și social-culturală. Pe 
temeiul acestui principiu, femeile, 
care, de altfel, și din punct de ve
dere statistic depășesc numărul băr
baților pe plan mondial — și de 
asemenea și în țara noastră — ocu
pă locul ce li se cuvine, punîn- 
du-și atît capacitatea, cit și talentul 
în slujba înaintării societății : oameni 
politici de recunoscut prestigiu, oa
meni de știință de mare putere de 
creație, cadre didactice de deosebită 
vocație, medici, ingineri, scriitori, 
artiști etc. de incontestabilă valoare.

Istoria poporului român din cele 
mai vechi timpuri a fost ilustrată 
de personalități feminine cu rol im
portant în marile evenimente Isto
rice, care, alături de bărbații-eroi, 
și-au adus o contribuție însemnată 
la lupta pentru libertate și dreptate, 
pentru independență și unitate, pen
tru înaintarea și progresul socie
tății românești. între acestea, to
varășa academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu ocupă un loc apar
te, unic, ca om politic și om de ști
ință, organizator, conducător și în
drumător al învățămîntului, culturii 
și științei, luptător neobosit pentru 
pace, colaborare între popoare, îm
potriva războiului. Prin întreaga sa 
activitate plină de dăruire revoluțio
nară, tovarășa academician doctor in
giner Elena Ceaușescu reprezintă un 
exemplu luminos al celor mai alese 
virtuți ale femeii române, puse în 
slujba Idealurilor atît de scumpe ale 
poporului român, de dreptate și li- 
bertatq, independență și unitate. >

Alături de temerarul revoluționar 
și marele patriot, tovarășul 
Nicolpe Ceaușescu, pe drumul ales 
din tinerețe, a desfășurat o activi
tate exemplară în rindurile Parti
dului Comunist Român pentru elibe
rarea socială și națională a poporu
lui nostru. După exemplul neînfri
catului luptător pentru țară și popor, 
secretarul general al partidului, 

strînsă cu cercetarea șl producția, 
pentru înflorirea continuă a culturii 
și artei românești.

Totodată, a fost reliefată ampla șl 
susținuta preocupare a tovarășei 
Elena Ceaușescu pentru unirea efor
turilor oamenilor de știință din în
treaga lume, a forțelor progresiste 
de pretutindeni în vederea încetării 
cursei înarmărilor și trecerii la 
dezarmare, opririi mersului pericu
los al evenimentelor spre confrun
tare șl război, către o catastrofă nu
cleară, pentru ca marile izbînzi ale 
geniului uman să fie puse în inte
resul dezvoltării pașnice a tuturor 
statelor, pentru apărarea dreptului 
suprem al oamenilor la viață, la e- 
xistență liberă și independentă.

Ș-a relevat cu deosebită satisfac
ție prestigiul internațional de care 
se bucură această vastă și neobosită 
activitate consacrată progresului și 

porane — condiții esențiale pentru 
asigurarea dezvoltării și înfloririi 
multilaterale a societății noastre 
socialiste.

Scrisorile șl telegramele pun în 
evidență audiența largă pe care o 
au în luriie politica externă și ini
țiativele României socialiste, ale 
președintelui său, marele prestigiu 
de care se bucură pe toate meri
dianele globului personalitatea to
varășului Nicolae Ceaușescu. Sînt 
evocate, în acest context, rezulta
tele fructuoase ale vizitelor oficia
le de prietenie efectuate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, împreună 
.cu tovarășa Elena Ceaușescu, in 
diferite țări ale lumii, solii de pace 
și colaborare ale României socia
liste, care se înscriu ca momente 
de mare Importanță In lupta pen
tru afirmarea unor raporturi noi, 
democratice, între națiuni, pentru 
triumful cauzei colaborării, progre
sului și păcii în întreaga lume.

Este subliniată activitatea tova
rășei Elena Ceaușescu în fruntea 
Comitetului Național Român „Oa
menii de știință și pacea", pentru 

președintele țării, tovarășa 
Elena Ceaușescu a fost părtașă ac
tivă la toate, marile acțiuni antifas
ciste, antirăzboinice pentru apărarea 
ființei naționale.

în calitate de membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., de prim viceprim-ministru 
al guvernului, de președinte al 
Consiliului Național al Științei și 
Invățămintului,'tovarășa academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu 
conduce cu răspundere și compe
tență domenii de importanță deose
bită pentru dezvoltarea social-eco
nomică a țării, pentru progresul ferm 
și neîntrerupt al României socialiste. 
Integrarea învățămîntului cu cerce
tarea și producția imprimă școlii o 
nouă orientare, prospectivă, îar edu
cația prin muncă și pentru muncă 
a tineretului înseamnă pregătirea 
acestuia pentru viața activă. înarmat 
cu cunoștințele de trebuință socie
tății de azi și celei de mîine. De 
aceea, sublinia tovarășa 
Elena Ceaușescu la cel de-al XIII- 
lea Congres al partidului, trebuie 
să acordăm toată atenția șl să fa
cem totul pentru ridicarea continuă 
a cunoștințelor tineretului, in toate 
domeniile de activitate, pentru ridi
carea nivelului de cultură generală, 
pentru formarea conștiinței socialiste 
a omului nou. a tineretului construc
tor al societății socialiste și comu
niste.

Crearea Consiliului Național al 
Științei și învățămîntului, sub pre
ședinția tovarășei academician 
Elena Ceaușescu, asigură condițiile 
necesare unirii șl mai strînse a ști
inței și învățămîntului, întăririi con
lucrării lor cu producția, în vederea 
înfăptuirii programelor de cercetare 
și formare a cadrelor, a introducerii 
și mai rapide a cuceririlor progresu
lui tehnico-științific în toate do
meniile de activitate.

Lucrarea tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu 
„Știința și progresul societății", apă
rută în urmă cu un an, ilustrează 
înaltele valori științifice pe care le 
cultivă cu înaltă competență în 
slujba țării Și poporului, a construc
ției socialiste în România. Cercetare 
nu în sine și nici pentru sine, ci cu 
un scop nobil, anume de a contribui 

prosperității patriei, nobilelor idea
luri ale umanității, de pace, înțele
gere și colaborare între națiuni.

Animați puternic de aceste alese 
sentimente, pe care le nutresc toți 
comuniștii, toți fiii patriei, cei pre- 
zenți au adresat, cu deosebită sti
mă, cele mai calde felicitări tova
rășei Elena Ceaușescu, împreună cu 
urări de viață îndelungată, multă să
nătate și fericire, putere de muncă, 
ndî și tot mai mari succese în 
îndeplinirea înaltelor funcții în
credințate de partid și popor, în 
întreaga activitate dedicată cu exem
plară dăruire înfăptuirii istorice
lor obiective stabilite de cel de-al 
XIII-lea Congres al Partidului Co
munist Român, transpunerii neabă
tute în viață a Programului parti
dului de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comunism.

promovarea consecventă a științei 
ca mijloc de comunicare între na
țiuni, in așa fel încît prețioasele 
cuceriri «le geniului uman să nu 
fie folosite ca instrumente ale dis
trugerii și războiului, ci numai în 
folosul păcii, dezvoltării, colaboră
rii și înțelegerii, al asigurării îna
intării popoarelor pe calea progre
sului economic și social.

în scrisori și telegrame se re
afirmă hotărîrea fermă a oame
nilor muncii' de la orașe și sate, 
a întregului nostru popor ca, ur- 
mînd exemplul eroicei vieți de 
muncă și luptă revoluționară al 
conducătorului partidului și statului 
nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
al tovarășei Elena Ceaușescu, să 
acționeze și în viitor cu abnegație, 
răspundere comunistă și spirit re
voluționar pentru realizarea în mod 
exemplar a planului pe acest an și 
pe întregul cincinal, pentru înfăp
tuirea hotărîrilor istorice adoptate 
de Congresul al XIII-lea, a Pro
gramului partidului de edificare a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României 
spre comunism.
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la prosperitatea societății, înaintarea 
țării pe trepte superioare de cul
tură și civilizație. Firul roșu ce stră
bate întreaga lucrare pornește din 
umanismul concepției cu privire 
la știință, învestită cu „înalta răs
pundere în fața partidului, a poporu
lui de a fi in primele rinduri ale 
progresului tehnic, de a elabora noi 
tehnologii moderne, în toate dome
niile, necesare înfăptuirii obiective
lor de dezvoltare intensivă a indus
triei, a agriculturii, a tuturor sec
toarelor de activitate." Oamenii da 
știință de pretutindeni sînt datori, în 
viziunea tovarășei Elena Ceaușescu, 
să acționeze cit mai uniți pentru a 
da un răspuns marilor probleme ca 
confruntă omenirea — problemele 
subdezvoltării, ale energiei și mate
riilor prime, alimentației, apărării 
mediului înconjurător — dar mai 
presus de toate să se regăsească 
uniți în fața pericolului de război, 
a primejdiei nucleare. Este cuprin
să în aceste idei concepția Parti
dului Comunist Român, a secretaru
lui său general, președintele Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, potrivit că
reia „cercetarea științifică trebuie 
să se angajeze cu toată hotărîrea in 
realizarea noului plan cincinal și a 
perspectivelor pină în anul 2000, 
pentru soluționarea și introducerea 
mal rapidă a rezultatelor cercetării 
și a tehnologiilor celor mai avan
sate, in vederea ridicării calității și 
nivelului tehnic al tuturor produ
selor".

Activitatea științifică a tovarășei 
Elena Ceaușescu a îmbrățișat do
menii de mare importanță pentru 
economia națională, realizînd cerce
tări cu caracter fundamental și apli
cativ. De la lucrarea „Polimerizarea 
stereospecifică a izoprenului", stu
diile apărute în revistele din țară 
și străinătate au continuat fără în
trerupere, alte și alte lucrări de 
incontestabilă însemnătate au văzut 
lumina tiparului : „Cercetări în 
domeniul sintezei și caracteriză
rii compușilor macromoleculari", 
„Noi cercetări în domeniul compu
șilor macromoleculari", „Cercetări 
în domeniul chimiei șl tehnologiei 
polimerilor". Traducerea lor în nu
meroase țări constituie, pe de o

Masă tovărășească 
oferită de Comitelui Politic Executiv 

al C.C. al P.C.R.
în onoarea tovarășei Elena 

Ceaușescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim viceprim-ministru al guvernu
lui, președintele Consiliului Național 
al Științei șf Invățămîntului, cu pri
lejul aniversării zilei de naștere și 
a îndelungatei sale activități revolu
ționare, Comitetul Politic Executiv 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român a oferit o masă to
vărășească.

împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, au participat membri și membri 
supleanți ai Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., secretari ai 
Comitetului Central al partidului, 
membri ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului.

Tovarășei Elena Ceaușescu l-au 
fost transmise, și în acest cadru, căl
duroase felicitări, urarea fierbinte, 
pe care întreaga noastră națiune o 
adresează, cu aleasă stimă și profund 
respect, în această zi aniversară, de 
multă sănătate și fericire, împreună 
cu tradiționalul „La mulți ani !“.

Tovarășa Elena Ceaușescu a mul
țumit călduros pentru scrisoarea a- 
dresată de Comitetul Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., pentru felici
tările și urările transmise -și a sub
liniat că, și în viitor, își va consacra 
întreaga activitate, forța și energia 
creatoare înfăptuirii, programului 
partidului, slujirii cu nețărmurit de
votament, cu abnegație și dăruire re
voluționară. a intereselor suprema 
ale poporului, a idealurilor sale de 
pace, înțelegere și colaborare cu toa
te națiunile lumii.

Tovarășa Elena Ceaușescu a 
adresat, din toată Inima, cele mai 
calde urări de sănătate, fericire șl 
multă putere de muncă, de viață 
îndelungată conducătorului iubit și 
stimat al partidului și statului nos

contribuție la progresul patriei
parte, recunoașterea valorii lor în 
lumea științifică internațională, iar, 
pe de altă parte, consacrarea to
varășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu între savanții lu
mii contemporane. Aceeași largă 
recunoaștere internațională este 
adeverită prin alegerea tovarășei 
academician Elena Ceaușescu in 
numeroase și prestigioase societăți 
internaționale și decernarea titlului 
de Doctor Honoris Causa al mai 
multor universități.

Știința fiind universală, tovarășa 
academician Elena Ceaușescu pro
movează cu consecvență colaborarea 
dintre oamenii de știință din lumea 
întreagă. Cel de-al XVI-lea Congres 
Internațional. de Istorie a Științei, 
găzduit în capitala țării noastre în 
1981, organizat și desfășurat sub 
înaltul patronaj al tovarășei Elena 
Ceaușescu, numeroasele congrese de 
chimie, organizate sub directa și 
competenta sa îndrumare, întîlniri 
ale oamenilor de știință români și 
străini în cadrul unor colaborări 
bi și multilaterale constituie tot 
atîtea dovezi în acest sens. Dezvol
tarea colaborării și conlucrării între 
oamenii de știință și cultură din 
toate țările, apreciază tovarășa 
Elena Ceaușescu, schimbul de expe
riență și de valori științifice pe plan 
internațional constituie, în zilele 
noastre, o condiție fundamentală a 
progresului tuturor popoarelor. 
Astăzi asistăm la o puternică re
voluție în știință și tehnică, la pă
trunderea geniului uman tot mai 
adînc în tainele materiei; știința nu 
mai cunoaște granițe, a devenit un 
bun al întregii umanități. Adevăruri 
axiomatice, fără îndoială, care se 
cuvin întregite cu un alt adevăr, 
subliniat încă la mijlocul secolului 
al XVII-lea de matematicianul, fizi
cianul și filozoful francez Blaise 
Pascal, că oamenii de știință au o 
patrie pe care trebuie s-o slujească 
cu credință drept recunoștință pen
tru sacrificiile acesteia de a-i fi pre
gătit a deveni folositori.

Tovarășa academician doctor in
giner Elena Ceaușescu, în fruntea 
Comitetului Național Român „Oame
nii de știință și pacea", imprimă 
activității acestuia un caracter de 
lucru, în sensul ca știința să fie 

tru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
.inițiatorul și organizatorul progra
melor cutezătoare de înălțare a 
României pe cele mai îndrăznețe 
culmi de progres și civilizație.

Luînd cuvîntul, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a dat, și cu acest prilej, o inaltă 
apreciere rezultatelor obținute de 
poporul nostru în primul an al ac
tualului cincinal. în același timp, 
secretarul general al partidului a 
subliniat că trebuie să se facă to
tul, să se acționeze, cu cea mai 
mare răspundere și spirit revolu
ționar, pentru a se asigura îndepli
nirea ritmică, integrală a sarcinilor 
economice, și îndeosebi a producției 
destinate exportului, a tuturor obiec
tivelor stabilite pentru acest an,, a 
planurilor și programelor din toate 
sectoarele.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
toastat pentru gloriosul nostru 
partid, pentru eroicul popor român, 
adresîhd cele mai bune urări de să
nătate și fericire, de succese tot mai 
mari în dezvoltarea multilaterală a 
țării, pentru a asigura înaintarea 
fermă a patriei pe drumul socia
lismului și comunismului.

Cei prezenți au toastat în sănăta
tea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a tovarășei 
Elena Ceaușescu, adresîndu-le, din 
adîncul inimii, urări de noi și tot 
mai mari succese în activitatea de 
mare răspundere consacrată propă
șirii și ridicării țării pe culmi tot 
mai înalte de progres și civilizație, 
edificării socialismului șl comu
nismului pe pămintul scumpei noas
tre patrii, afirmării României so
cialiste ca o țară liberă, demnă șl 
înfloritoare în rîndul națiunilor 
lumii.

pusă în slujba civilizației șl pro
gresului umanității. Acest ideal al 
intregii omeniri nu se poate realiza 
decit în condiții de pace binefăcă
toare și liniște 
vechi ca vîrstă, 
actualitatea sa, 
musae" — In 
muzele tac —, 
oamenilor de 
socialistă, care i 
ga lor conștiință să lupte, împreu
nă cu întregul nostru popor, pen
tru salvgardarea păcii, pentru opri
rea cursei înarmărilor, pentru folo
sirea fabuloaselor sume cheltuite pe 
arme în scopiil nobil al ridicării 
nivelului de instrucție, al îmbună
tățirii sănătății, al intensificării acti
vității de cercetare Și creație. Prin 
activitatea lor, oamenii de știință 
români sprijină din toată inima 
și cu toate puterile politica Româ
niei socialiste, a președintelui ei, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

: creatoare. Adagiul 
dar mereu tînăr prin 

„Inter arme silent 
zângănitul armelor 
este crezul tuturor 

știință din România 
se asociază cu intrea-

Oamenii de știință și învățămînt 
din toată lumea sînt chemați la 
conlucrare în lupta pentru pace, 
pentru dezarmare, pentru înlătu
rarea primejdiei unui război nu
clear, pentru ca știința și cultura să 
fie puse exclusiv în slujba păcii șl 
înțelegerii între națiuni, asigurării 
bunăstării și fericirii fiecărui popor. 
Idee nobilă, întregită de alta tot 
atît de importantă, formulată de to
varășa academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, anume cea a le
găturii strînse dintre știință și pace : 
„Intre știință și pace a existat o 
strînsă legătură, o condiționare și 
determinare reciprocă. întreaga 
evoluție a umanității demonstrează 
că progresul și pacea nu pot fi 
concepute fără contribuția nemijlo
cită a științei, iar știința nu-și poate 
afirma posibilitățile de progres 
decît în condiții de pace".

Eminent om politic revoluționar, 
savant, de prestigiu mondial, tovarășa 
Elena Ceaușescu reprezintă un e- 
xemplu luminos pentru toți cel ce 
muncesc spre gloria șl măreția 
României socialiste.

Acad. Stefan PAS CU

înaltă prețuire
în marea familie a întreprinde

rii de confecții „Mondiala" din 
Satu Mare numele tovarășei Elena 
Ceaușescu, eminent om politic al 
tării noastre, savant de largă recu
noaștere internațională, este rostit 
întotdeauna cu profund respect, cu 
vie emoție și căldură aparte. Și 
este și firesc să nutrim asemenea 
alese sentimente. Fiind prezentă 
de-a lungul anilor în unitatea 
noastră, ori de cîte ori tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a vizitat-o, to
varășa Elena Ceaușescu cunoaște 
îndeaproape activitatea colecti
vului nostru, acordîndu-i pre
țuirea pe care o merită pentru 
frumoasele rezultate pe care le-a 
obținut prin frumusețea, ele
ganța și calitatea de excepție a 
confecțiilor pe care le realizăm. Cu 
prilejul vizitei de lucru efectuate 
anul trecut la noi, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu șl tovarășa 
Elena Ceaușescu au dat o înaltă 
apreciere produselor noastre, în- 
drumindu-ne să acționăm cu tot 
mai multă hotărîre pentru a crește 
volumul exportului, pentru diver
sificarea producției, pentru creș
terea eficienței și valorificarea su
perioară a confecțiilor destinata 
pieței externe.

Sintem mîndrl ca acum, cu oca
zia luminoasei aniversări a zilei de 
naștere a tovarășei Elena Ceaușescu, 
să raportăm că întreprinderea 
noastră și-a realizat exemplar toți 
indicatorii de plan pe 1986, în con
dițiile cînd aproape în totalitate 
producția pe care o realizăm este 
destinată exportului (ea fiind cu 
aproape 11 la sută mai mare față 
de realizările anului 1985) și al 
înnoirii în totalitate a producției, 
concretizată în lansarea în fabrica
ție a peste 1 200 modele noi în anul 
trecut. Se regăsesc în succesele 
noastre — și o spunem cu toată 
mindria — și orientările imprimate

Omagiu
Omagiem în acest început de an 

personalitatea proeminentă a vieții 
politice și a științei contemporane, 
pe tovarășa academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, exemplu 
strălucit de luptătoare comunistă 
română, angajată din adolescență 
în lupta partidului, slujindu-1 cu 
devotament și înaltă competentă. 
Tovarășa Elena Ceaușescu s-a im
pus în conștiința națiunii noastre 
prin calități de eminent om poli
tic revoluționar, savant de presti
giu mondial.

înălțăm în acest ianuarie frumos 
imn. de laudă și prețuire îndrăgi
tei frunți a femeii române dăruite 
studiului, cercetării, clocotitoarei 
vieți sociale și politice, model de 
afirmare a energiei creatoare, cu 
viața trăită în deplină vrednicie. 
Cu mare considerație și emoție do
rim tovarășei Elena Ceaușescu 
mulți ani cu sănătate, putere de 
muncă în activitatea de cercetare 
științifică și in activitatea de 
partid și de stat.

Prezentă în toate marile eve
nimente politice, economice, sociale 
ale revoluției și construcției socia
liste, tovarășa Elena Ceaușescu este 
exemplu de nemărginit devotament 
față de patrie. Oamenii de știință, 
oamenii de cultură și artă, învăță- 
mîntul românesc cinstesc cu min- 
drie și intensă vibrație a spiritu
lui, cu profund atașament perso
nalitatea sa luminoasă, înscrisă 
adînc în istoria științei, învățămîn
tului și culturii românești. Ca o 
recunoaștere a acestor merite din
colo de fruntariile patriei, to
varășa Elena Ceaușescu este mem- 
tru titular și de onoare a nu
meroase instituții prestigioase de 
peste hotare, unele cu tradiții se
culare. Să amintim de Academia 
de Științe din New York, Societa
tea internațională de chimie indus
trială, Academia din Atena, Socie
tatea de știința polimerilor din Ja
ponia, Profesor Honoris Causa al 
Politehnicii din Londra, din Illinois 
— S.U.A., Malta, Ankara, Manila ; 
face parte din Colegiul chimiștilor 
și inginerilor chimiști din Costa 
Rica, din Consiliul Universității 
Centrale din Ecuador.

Preocuparea constantă pentru 
dezvoltarea și modernizarea învă
țămîntului și a științei românești a 
fost pusă și mai clar în evidență 

de tovarășa Elena Ceaușescu, pre
ședintele Consiliului Național al 
Științei și învățămîntului, în direc
ția introducerii de noi tehnologii, 
a promovării unor metode moder- 
ne de conducere a proceselor de 
producție, care și la noi in între
prindere au găsit un cîmp larg de 
afirmare. Folosesc acest minu
nat prilej sărbătoresc pentru a. 
exprima in numele întregu
lui colectiv cele mai vii mulțu
miri tovarășei Elena Ceaușescu, 
exemplu strălucit de dăruire revo
luționară, pentru tot ceea ce face 
pentru propășirea științei și tehno
logiei in țara țoastră, pentru con
tribuția de mare însemnătate pe 
care o aduce la dezvoltarea și în- 
florirea gindirii științifice, a învă- 
țămintului și culturii românești, la 
unirea și organizarea forțelor în 
vederea asigurării progresului mul
tilateral al patriei socialiste.

înfăptuind cu și mai multă însu
flețire . sarcinile mărețe ce ne re
vin in actualul cincinal, acțioaînd 
pentru modernizarea și organizare^ 
superioară a producției, cale pe 
care vom dubla productivitatea 
muncii pînă în 1988, ne vom aduce 
și în continuare prinosul recunoș
tinței ce o purtăm tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, înțeleptul con
ducător al destinelor patriei, tova
rășei Elena Ceaușescu, ilustră și 
devotată fiică a poporului român. 
In aceste clipe de sărbătoare, adre
săm din inimă tovarășei Elena 
Ceaușescu urarea de ani mulți și 

’ fericiți, noi și strălucite succese în 
activitatea de mare răspundere pe 
care o desfășoară în conducerea 
partidtilui și statului, pentru pro
gresul multilateral al patriei noas
tre.
Rodica PUȘCAȘU
directorul întreprinderii „Mondiala" 
Satu Mare

în cursul anului recent încheiat. La 
Plenara Consiliului Național al Ști
inței și învățămîntului din 31 oc
tombrie 1986, desfășurată sub pre
ședinția tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, 
prestigiosul om de știință român a 
relevat încă o dată în cuvinte 
vibrante legătura indestructibilă 
dintre cuceririle minții omenești și 
necesitatea dezvoltării pașnice : 
„Trăim epoca celui mai mare 
avînt al gindirii științifice, a unor 
descoperiri epocale, care influen
țează adînc toate laturile existen- 

. ței umane. Să ne adresăm nemij
locit organizațiilor profesionale ale 
oamenilor de știință, asociațiilor 
științifice și culturale din toate 
țările lumii, cu chemarea de a 
acționa împreună pentru afirmarea 
politicii de dezarmare, de deștin- 
dere, colaborare și pace".

Alături de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, dăruită cu pasiune și 
devotament progresului țării, păcii 
și înțelegerii între popoarele lumii, 
afirmă .și înalță prin cultură și ști
ință cele mai frumoase aspirații 
ale oamenilor pămîntului româ
nesc.

Cinstindu-ne cultura, arta, învă- 
țămîntul și știința, ne cinstim dem
nitatea, munca, istoria, aspirațiile 
națiunii noastre, care știe să își pre- 
țuiască valorile, unicatele umane, 
stimulînd puterea creatoare a tu
turor oamenilor, afirmind toate 
acele calități umane promotoare 
ale progresului. Exemplu de femeie- 
patriot, exemplu de femeie-cărtu- 
rar, de femeie-mamă și soție, 
activist crescut la flacăra Ideilor 
partidului, tovarășa Elena Ceaușescu 
este mindria țării noastre, un 
sprijin adus păcii în lume, înțele
gerii între popoare, prin sublinierea 
marilor puteri spirituale ale oame
nilor, ale popoarelor lumii.

Adresîndu-i urarea de ..La mulți 
ani!“. sintem hotăriți de a continua 
cu mai multă dăruire acțiunea de 
sporire a valorilor artei noastre, pe 
măsura acestui timp care cere so
cietății noastre, întregului popor o 
nouă calitate a muncii, realizată 
prin mai buna utilizare a tuturor 
capacităților creatoare, ale patriei 
și ale fiecăruia.

Violeta ZAMFIRESCU
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asigură un coeficient inalt de efi
ciență datorită caracterului dinamic 
al activității tor tematico-expo- 
zitionale în primul rtnd. Intr-ade
văr, pe lingă faptul că o ex
poziție cu caracter permanent sau 
temporar prilejuiește vizitatorilor 
dialogul nemijlocit și emoționant 
cu valențele documentare etice si 
estetice, această expoziție este capa
bilă să asimileze cu rapiditate noile 
date furnizate de cercetarea științi
fică. să se îmbogățească necontenit 
si sistematic cu noi valori patrimo
niale. introduse astfel în circuitul 
national si mondial de valori. Ex- 
trăgind prin cercetarea științifică a 
patrimoniului datele esențiale ale 
procesului definitoriu existentei 
multimilenare a poporului nostru, 
muzeul, ca o inimă generoasă, pul
sează, răspîndind marile sale adevă
ruri in cele mai largi și diferențiate 
categorii ale publicului și cu ajutorul 
materialelor auxiliare si intervenției 
muzeografului tălmăcește in cadrul 
unui viu dialog mesajele tuturor ge
nerațiilor adresate prezentului.

Dispunem de mai bine de patru 
sute de instituții muzeale răspindite 
pe întreg teritoriul tării si grupate 
ierarhic, pe de o parte in instituții 
de interes național, și pe de altă par
te în instituții locale organizate' in 
complexe muzeistice județene. Prin
cipiul enuntat de secretarul ge
neral al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu privire la a- 
bordarea unitară a problemelor spe
cifice eroicei existente istorice a 
poporului român si a civilizației sale 
■unitare se realizează prin dialogul 
dintre muzee, prin racordarea neîn
cetată a contribuțiilor locale la ori
zontul național și. prin acesta, la cel 
al civilizației mondiale. Indiferent 
de profilul patrimoniului care con
feră personalitate fiecărei secții si 
instituții muzeale în parte, muzeele 
românești si-au afirmat în 
ani personalitatea printr-un 
caracteristic în care valorile 
mentare si estetice ale patrimoniu
lui sînt amplificate si subliniate 
prin procedee cu caract.er pedagogic 
si trebuie să subliniem acest lucru 
pentru că din acest nunct de vedere 
dispunem de o interesantă si bogată 
experiență. Intr-adevăr, in ultimele 
două decenii, muzeul — instituție 
deloc conservatoare, așa cum greșit 
o mai cred unii pină azi — si-a spo- 

Irit considerabil profilul tematic, mij
loacele de comunicare cu masele, di
versificarea activităților, ocupind un 
loc remarcabil în contextul spiritua
lității socialiste, spiritualitate care 
pune in centrul tuturor preocupărilor 
omul constructor al’ prezentului si 
viitorului, omul — stăpin pe pro
priul său destin istoric. Citeva 
exemple sint edificatoare. Să ne gin- 
dim în primul rînd la marile focare 

\ de civilizație socialistă, muzeele de

interes national, care concentrează in 
tezaurele lor cele mai reprezentative 
exponate — elemente, de referință 
indubitabilă ale geniului creator din 
spațiul carpato-danubiano-pontic. i- 
dentificat atit de plastic cu spațiul 
mioritic. De la Muzeul de istorie al 
Republicii Socialiste România, 
prinzind prin expoziția sa de 
marele flux al continuității 
găsește izvoarele în civilizația 
purie a neoliticului „horelor"
bune și neclintitului „Gînditor", 
pină la Muzeul de Artă al Republicii 
Socialiste România, adăpostind ca
podopere ale artei naționale și uni
versale, capitala României socialiste 
dispune de o impresionantă frescă 
definitorie a unei străvechi și pu
ruri tinere civilizații.

Din inițiativa nemijlocită a condu-

cu- 
bază 
ce-și 
tim- 
stră-

urmașilor noștri să Împlinească des
tinul nostru istoric.

Puține instituții cu profil științific 
și cultural-educativ se pot mîndri că. 
aidoma viteazului din poveste, pot 
cuprinde intr-o viziune unitară în
tregul teritoriu al tării, că-i pot pre
zenta tezaurul de înțelepciune si 
frumos, bucuriile trecute si speran
țele prezentului. Muzeul oferă scolii 
perspective nebănuite de colaborare 
rodnică. El oferă cadrul didactico- 
intuitiv necesar desfășurării lecțiilor, 
orelor de dirieentie, ceremonialelor 
pionierești, posibilitatea întilnirilor 
cu oameni de cultură si stiintă din 
diferite sectoare de activitate și mai 
ales posibilitatea emoționantei si ne
uitatei îhtîlniri cu Omul tuturor 
veacurilor. Prezentînd, totodată, co
mori de artă, comori ale creației na-

Izvor de Inspirație, oferlndu-1 o ar
hivă documentară în care va sur
prinde de fiecare dată noul si va 
găsi argumente noi in formularea 
unor Ispititoare ipoteze. Cît de uti
lă ne pare confruntarea dintre ar
tiștii contemporani si marile valori 
ale nămintului românesc ! Pentru 
specialiști, pentru istoricul si criti
cul de artă cît de interesant este 
dialogul interferențelor ârtistico-is- 
torice prilejuit de vizitarea florilor 
de lut ale neoliticului cucutenian 
din ..serele" muzeelor de la Piatra 
Neamț. Iași. Botoșani. Bacău. Tîrgo- 
viste. surprinderea clocotitorului 
mesaj al artei dacice, monumentalele 
vase, rafinatele forme ale fructiere
lor burebistane, expresivele statuete 
zoomorfe, cum este splendidul unicat 
aflat la Muzeul porțelanului și sți-

ultimii 
limbaj 
docu-

înnoiri 
intr-un centru 

universitar 
cu veche tradiție

Centrul universitar Iași s-a 
dezvoltat și înnoit, profund in 
anii socialismului, mai ales dbpă 
Congresul al IX-lea de cînd in 
fruntea partidului și statului se 
află cel mai iubit și stimat fiu 
ai poporului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. în afara 
tradiționalului centru studen
țesc situat pe Copoii, moderni
zat și extins la rindul său' prin 
noi spații de învățămint, cămi
ne și cantine moderne, zestrea 
invățămintului universitar 
șean s-a îmbogățit cu un 
centru, realizat in zona 
Vladimirescu " ’ ~
gă platforma 
ta însumează 
constind din 
învățămint, 
săli de cursuri, seminarii și ate
liere de proiectare, 790 labora
toare și 50 hale de producție, 
pentru cele 6 facultăți ale Insti
tutului politehnic „Gh. Asachi". 
Tot aici s-au construit peste 30 
de cămine studențești noi și o 
cantină cu 6 000 locuri. S-a năs
cut. astfel un al doilea centru 
universitar ieșean, ultramodern 
și cu inaltă funcționalitate. Să 
reținem că, pentru prima dată 
în țară, căminele studențești din 
noul centru „Tudor Vladimi
rescu" au la parter spații co
merciale. farmacii, unități pen
tru prestări servicii, policlinică, 
cresă și grădiniță. (Manolc 
Corcaci).

i

ie- 
nou 

Tudor 
— Podu Roș, lin- 
industrialâ. Aces- 
peste 100 000 mp, 

spații moderne de 
cu 196 amfiteatre,

Foto : E. Dichiseanu

TIMIȘ : Așezăminte 
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MUZEELE
SI EDUCAȚIA PUBLICULUI•>

cerii superioare de partid si de stat 
a luat naștere în acest context al 
marilor împliniri prestigiosul Muzeu 
al ceramicii si sticlei, instituție ex
trem de originală, adevărată pre
mieră europeană, care descifrează in 
registrele multimilenare ale artei lu
tului si sticlei (si nu trebuie să ui
tăm nici un moment că vatra car- 
nato-dunăreană a debutat la civili
zație o dată cu lutul și și-a nemurit 
mesaiul în lut) implacabile leei ale 
continuității si afirmării noastre in 
domeniul frumosului.

Salba muzeelor județene întregește 
orizontul demonstrației si*oune  la 
dispoziția tuturor locuitorilor patriei 
tezaurul spiritual al patrimoniului 
cultural national, tradueind in viată 
procesul democratizării culturii. 
Mindra Suceavă. Iasiul marilor ros
turi culturale. Alba Iulia martiriului 
lui Horea si a celor două Uniri. Con
stanta străjuind la malurile Pontu
lui. toate centrele mai importante 
ale tării iși au oglinda fermecată 
care răsfringe în conștiința oameni
lor si confruntă totodată realizările 
trecutului cu împlinirile fără prece
dent ale prezentului si îndrăznețele 
năzuințe, științific fundamentate, 
ale viitorului. Fiindcă muzeul pre
zintă riguros științific dezvoltarea 
societății in diversitatea manifestă
rilor sale, subliniază momentele ca
racteristice. hotărîtoare în viata po
porului nostru, ne dă dimensiunile 
gigantice ale unui prezent tn care 
sintem implicați si ne a.iută să pros
pectăm tot ceea ce va veni pentru a 
intra prin străduințele noastre si ale

tionale si universale, populare si 
culte, organizînd simpozioane, dez
bateri. colocvii, muzeul contribuie 
plenar la educația estetică, promo
vează în rîndurile largi ale publicu
lui bunul-gust si se declară un duș
man neîmpăcat, al kitschului. a tot 
ceea ce este cenușiu și comun. El 
stimulează cele mai nobile ambiții, 
ajutindu-1 pe vizitator să-și rapor
teze propria biografie propriile rea
lizări la îndelungatul drum al de
venirii umane, al afirmării eroice a 
înaintașilor.

în definitiv, nu răsfoim, fiecare 
dintre noi. parcurgînd sălile de ex
poziții. o carte minunată a marilor 
exemple individuale sl colective ? 
De la pilda eroismului dacic si ro
mânesc pină la aceea a meșterilor 
Manole născuti pe pămîntul nostru 
care si-au înălțat chemările de la 
vasele de lut oină la Coloana infi
nită a lui Brâncuși. de Ia graiul 
cronicilor si cintecelor bătrinesti la 
piscurile versului eminescian si ale 
muzicii enesciene. totul se consti
tuie îritr-o sublimă retortă de mo
delare a conștiinței, transfprmin- 
du-ne în pătimași iubitori de tară 
și de frumos.

Omul contemporan lsi va găsi 
propriile sale rosturi și desigur va 
simți bucuria împlinirii parcurgînd 
sălile de expoziții închinate ..Epocji 
Nicolae Ceaușescu" și cu acest pri
lej va reflecta în perspectiva timpu
lui asupra răspunderilor care-i re
vin în uriașul si ineditul marș al
progresului. Pentru specialiști, mu- ■ fie păstrat. Imperativul luptei pen- 
zeul se impune ca un inepuizabil tru pace, nobila obligație a omului

clei — „Lupul de Ia Cîrlomănești" ! 
îi așteaptă, de asemenea, mirifica 
lume' a cahlelor smălțuite si mate. ' 
fresca heraldică si cavalerească a 
lumii de luptători care au singerat 
sub steagurile victoriilor de la Po
sada. Podu-înalt ori Călugăreni.

Si în domeniul educației estetice 
si artelor plastice publicul va găsi 
germenii noului lăstărind ne vechiul 
trunchi al tradiției, geniul creator 
al prezentului manifestîndu-se Ple
nar prin mișcarea de amatori si în 
arta profesionistă — de . la bijute
riile de lut ale vechilor si noilor 
centre de olari pină la lumea de 
căutări si afirmări a designylui si 
artei decorative industriale.
' Cu bărbătească îndrăzneală, mu
zeele de stiinte ale naturii, de as
tronomie si istoria tehnicii si știin
ței ii amintesc omului că el. teme
rarul mînuitor al atomului si pio
nierul spațiului cosmic, are sacra 
datorie de a veghea la viata plane
tei. de a ocroti natura, de a apăra 
cu strictețe echilibrul ecologic.

Dar. fie că pornim ne drumul pe
lerinajului istoric, fie că ne încin- 
tăm si emoția noastră devine o pro
fundă cutie de rezonantă in sălile 
expozițiilor de artă, fie că ne hotă- 
rim- să pătrundem in tainele naturii, 
toate drumurile muzeului ne duc 
sure om. spre respectul fată de om 
si calitatea umană si ne învață că 
planeta noastră este un unicat.1 că 
acest unicat care a zămislit viată, 
sensibilitate si inteligentă trebuie să

zilelor noastre de a apăra viata si 
a spori tezaurele umanității prin 
pașnică colaborare între ponoare de
vin îndemnuri care se transformă 
in convingeri si comportament, in 
atitudine activă. Acest mare dar pe 
care oamenii au invătat ,să-l pre- 
tuiască după războaie cumplite a 
fost o permanentă preocupare a 
străbunilor noștri și a noastră. Ală
turi de vocația demnității, indepen
dentei? libertății, alături de vocația 
frumosului, istoria ne învață că vo
cația colaborării, a inițiativei de 
pace o avem moștenire de mai bine 
de 2 000 de ani. Nu intimplător in 
muzeele noastre prezentăm momen
tul pomenit cu multă admirație de 
istoricii antichității cînd Dromi- 
chaetes. căpetenia dacilor, dună ce 
l-a invins pe trufașul rege helenis- 
tic Lysimachus. l-a tratat' cu multă 
omenie si considerație cistigîndu-i 
ca prieten si încheind cu acesta un 
temeinic Iratat de nace. Alături de 
seniul militar al marilor noastre că
petenii vom găsi la urmași ca Bâ- 
sarab intemeietorul. Mircea cel 
Mare. Ștefan cel Mare. Mihai Vi
teazul spiritul generos al colaboră
rii. spirit in slujba căruia s-a pus 
strălucita scoală de diplomati ro
mâni de talia iscusitului Țamblac, 
perseverentului logofăt Tăutu. clar
văzătorului Nicolae Titulescu. în 
lumina acestor viziuni procesuale, 
inițiativele de pace ale României 
socialiste, stima de care se bucură 
patria noastră pe meridianele glo
bului apar ca o strălucită confir
mare a preluării la un nivel supe
rior a unor mari tradiții.

Muzeele noastre se oferă ca niște 
mari porturi pe cheiurile cărora 
acostează navele. La bordul lor, 
o dată îmbarcați, ne așteaptă minu
nate călătorii în timp si în spațiu, 
ne așteaptă comofile adevărului, si 
frumosului. Asemenea călătorii stau 
la dispoziția oamenilor de toate 
virstele. dau străinilor veniti să ne 
cunoască imaginea inedită a rostu
rilor si drepturilor noastre aici, la 
Dunărea bătrină si neclintitii Car- 
pati. Iar dacă vizitatorul, la capătul 
călătoriei, va dori să poarte cu el, 
spre alte meleaguri, neprețuitul dar 
al amintirii si înțelepciunii, atunci 
isi va îmbogăți biblioteca, spre pro
pria sa desfătare si a altora, cu ca
taloage. pliante, albume ilustrate si 
diapozitive. Va pune poate să-j stră
juiască masa de lucru o copie mă
iastră a Horei de ia Frumușica, a 
statuetei Ginditorului sau. ca o mică 
si delicată atenție, va oferi cunoscu- 
tilor o copie de metal după vechi 
bijuterii lucrate demult, de foarte 
demult, de nsîntrecutii meșteri ai 
Daciei. în pas- cu vremea, muzeo-. 
grafii călăuziți de marile îndemnuri 
ale ctitorului României contempora
ne dăruiesc patriei noi comori prin- 
tr-o asiduă cercetare științifică si 15 
inserează cu înfrigurare în marile 
circuite cultural-educative puse in 
slujba conștiinței naționale.

Iulian ANTONESCU

și izbindă artistică
de pregătire se află acum 

piesa „Lecția de zbor" 
de Mihai Ispirescu. 
Sint de menționat și 
turneele realizate de 
trupă în străinătate, in 
țari ca : Belgia, Fran
ța, cu prilejul cărora 
s-a transmis spectato
rilor, împreună cu 
mesajul artistic, și do
rința sinceră de pace, 
de colaborare interna
țională.

Numărul componen- 
tilor colectivului pe 
parcursul celor 25 de 
ani de activitate a 
ajuns la peste o sută 
— ștafeta dragostei de 
teatru transmițindu-se 
de la o generație la 
alta. Ei sînt : munci
tori, tehnicieni, ingi
neri, cadre didactice, 
lucrători din diverse 
domenii de activitate 
îndrăgostiți de teatrul 
căruia ii consacră o 
bună parte din timpul 
tor liber. Și nu sint 
puține după-amiezele 
și serile în care pot fi 
intilniți' la pregătirea 
rolurilor la sediul tor, 
care este și acum Pa
latul culturii din Pi
tești. Actrița Marta 
Diaconu a reușit in 
rolul Tatianei din 
„Micii burghezi" de 
Maxim Gorki să rea
lizeze o creație auten
tică, în vreme ce 
Mircea Dobrescu a ju
cat cu naturalețe rolul 
editorului de carte in 
piesa „Scene din viața 
unui bădăran" de Du
mitru Solomon ; de a- 
semenea, actorii Nico
lae Constantin și Con
stantin I-îaica au inter
pretat și ei cu mult 
talent rolurile 
dințate in 
„Muntele" de 
Popescu și „Vinova
tul" de Ion Băieșu. 
Performanțe care au 
stimulat și stimulează 
intreg colectivul de 
amatori pițeșteni, con
știent că misiunea 
formativă pe care Și-a 
asumat-o presupune 
pregătire, exigență și 
izbindă artistică.

Căci interesul piteș- 
■ tonilor față de teatru, 
în general față de 
artă și cultură,' cu
noaște evoluții eloc
vente, pe măsura dez
voltării econom ico-so- 
ciale a municipiului și 

(1. ipi.pjicit $lRbazei sale,„ 
materiale ’și Spirituale.

la București, 
că atunci am 
și primul succes de ră
sunet : tocul II pe țară 
și un premiu special 
de regie". Șirul reali
zărilor a continuat, 
descriind o linie mereu 
ascendentă, 
de ani de 
artistică, 
dramatic a 
prezentat circa 45 ti
tluri de piese din dra
maturgia clasică și 
contemporană româ
nească și universală, 
spectacole de minia
turi satirice, montaje 
literare, recitaluri de 
poezi.e, prezentate in
tr-un număr de 450 
spectacole, la care au 
asistat circa 50 000 
spectatori.

In cadrul concursu
rilor republicane la 
care a fost prezent, 
colectivul a obținut 35 
premii I, II și III. La 
baza acestor cifre se 
află munca neîntre
ruptă desfășurată cu 
pasiune pentru șlefui
rea talentului inter- 
preților, pentru ridica
rea continuă a măies
triei tor actoricești, 
ceea Ce a condus la ■ 
obținerea unui adevă
rat certificat de ma
turitate pentru între
gul colectiv. Faptul e 
oglindit cel mai bine 
de modul cum se al
cătuiește repertoriul, 
acesta cuprinzind lu
crări cu un bogat con
ținut de idei menit să 
atragă publicul, să-i 
stîrnească largul său 
interes 
tru, să-l 
și estetic, 
dramatic _ ___
'tori al Palatului cul
turii din Pitești s-a 
impus, de fiecare dată, 
printre laureații Festi
valului național „Cin- 
tarea României". A 
participat la numeroa
sele activități desfășu
rate pe scenele plat
formelor industriale, 
întreprinderilor și in
stituțiilor sau localită
ților rurale din jur. El 
este preocupat ca și în 
viitor să fie incluse în 
repertoriu tot mai 
multe piese care răs
pund preferințelor și 
exigențelor publicului. 
Afișele invită la vizio
narea unor spectacole 
cu „Vinovatul" de Ion 
Băieșu, s „,.Conecrlino . 
pentru -violă, ilaut.- - 
oboi și percuție" de 
Paul Everac, colajul 
de Versuri patriotice 
,.Pămîntul, planetă a 

le“, ediția a IlI-a, de păcii și a iubirii". în

Pentru 
obținut

Prima 
gong s-a 
zilei de 
in anul 1961. S-a ridi
cat cortina și pe scena 
cochetei săli a Palatu
lui culturii din Pitești 
s-a jucat, în premieră, 
piesa „Micii burghezi" 
de Maxim Gorki. A- 
plauze călduroase, 
flori înminate actori
lor — artiștii' amatori 
ai acestui important 
lăcaș de cultură. Re
gia era semnată de ar
tistul profesionist pi- 
teștean Ion Focșa, iar 
scenografia de unul 
dintre artiștii amatori: 
Val Dobrin.

Și iată că, nu de
mult, în incinta Pala
tului culturii â răsu
nat o nouă bătaie de 
gong mai aparte : co
lectivul artistic piteș- 
tean împlinea virsta 
de 25 de ani. Aplauze, 
felicitări, flori inmina- 
te artiștilor. Dar nu 
numai atit ! Momentul 
a fost marcat de am
ple și frumoase ac
țiuni culturale desfă
șurate pe parcursul a 
zece zile. Impresio
nează însă în pri
mul rînd expoziția a - 
niversară deschisă cu 
acest prilej. Au 
Scoase 
revăzute 
valoroase ( 
ani : afișe, 
me și imagini 
spectacolele amatori
lor, numeroase diplo
me și trofee, citate 
extrase din elogioasele 
aprecieri apărute în 
presa din țară și de 
peste hotare. S-a or
ganizat, totodată, șl 
un simpozion, în care 
a fost evocată dimen
siunea spirituală a 
activității formației, 
s-a desfășurat și un 
emoționant spectacol 
evocator intitulat su
gestiv „Întîlnire pe 
scena amintirilor".

„Vorbind de primul 
spectacol al acestui a- 
șezămint de cultură — 
iși amintește actorul 
profesionist Ion Focșa, 
care a polarizat de-a 
lungul celor 25 de ani 
multe inițiative, ener
gii și tot 
zări — 
poartă la 
de drum 
presărat cu multe bu
curii. Nu pot uita ziua 
de id decembrie 1962, 
ci nd am preăbhta't a- 
ceeași piesă de început 
îp spectacolul . de de
but și ih finala de 
teatru „I. L. Caragia-

bătaie
dat în seara 
6 decembrie

fost 
din arhivă si 

documente 
de peste 

. progra- 
din

în cei 25 
existență 
colectivul 
montat și

pentru 
educe

Colectivul 
de ama-

tea- 
etic

încre- 
piesele 

D. R.

Gheorqhe 
CÎRSTEA 
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„Scinteii"

atîtea reali- 
gindul mă 
acel început 

greu, dar

se adună tonele de hirtie
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Cea mai nouă unitate medicală 
dată in folosință in județul Timiș 
este dispensarul uman din comuna 
Firdea. Construcția, realizată cu 
contribuția in muncă a cetățenilor 
din cele șase totalități aparținătoa
re comunei, cuprinde cinci cabine
te medicale, un laborator, săli de 
tratamente, spații separate pentru 
asistența medicală a copilului, 
toate dotate cu aparatură modernă, 
adecvată. în acest fel. baza mate
rială a asistenței medicale din 
mediul rural din această parte a 
țării numără, în prezent, aproape 
200 spitale, policlinici, dispensare și 
farmacii. (Cezar Ioana).

OLT : Modernizarea 
lucrărilor de șantier 
pentru construcțiile 

de locuințe
îrjeepind cu primele zile ale 

noului an, constructorii de locuințe 
de 1a întreprinderea antrepriză de 
construcții-montaj Olt și-au orga
nizat activitatea astfel incit să 
pună la dispoziția oamenilor mun
cii cit mai devreme cele 236 apar
tamente prevăzute a fi date in fo
losință in trimestrul I în muni
cipiul Slatina și orașele Balș și 
Caracal. Dintre acțiunile de mo
dernizare a lucrărilor de șantier 
am reținut că infrastructurile pen
tru structuri de diafragme vor fi 
prefabricate parțial, iar cele pentru 
structuri panouri mari vor fi total 
prefabricate ; vor fi generalizate 
tehnologiile de confecționare in 
poligon a panourilor de fațadă din 
zidărie și va intra în folosință un 
atelier de confecții metalice, unde 
se vor asambla, centralizat, și 
structurile de diafragme. (Mihai 
Grigoroșcuță).

„Șl iar verde bob 
năut / Aoleu, soare 
rotund, / Ia coboară 
mai curînd, / Să-mi 
vie puica rîzînd...". 
Aceste versuri des
prinse dintr-q doină a 
vremurilor copilăriei 
mele, „ghiers" de o 
perfecțiune „rotundă 
ca soarele", aparțin 
creației folclorice, mu
zicale și poetice, do
brogene. Unui stră
vechi și autentic fol
clor dobrogean. Le a. 
mintesc aici pentru a 
le opune unor așa- 
îise „creații folclorice" 
care ni se înfățișează 
azi cu precădere și 
tot mai des de către 
unii cintăreți profe
sioniști, cu pretenția 
de a reprezenta fol
cloric Dobrogea. Și pe 
care eu, născut și 
crescut in Dobrogea, 
într-unul din vechile 
sate ale acestui stră
vechi pămint româ
nesc, nu le recunosc, 
r>u le pot recunoaște 
intrucit nu sint fol
clor, nu sint „din Do
brogea", 
comun 
populară 
autentică, atit de bo
gată. de frumos șl 
migălos șlefuită. Multa 
din producțiile ce ni 
se prezintă azi a fi cin- 
tec dobrogean, chiar și 
in 
se
in 
Și

n-au nimic 
cu creația 

dobrogeană

A geamparalelor 
în Dobrogea, 

ceea ce erau în 
ținuturile de sud

unele spectaoole ce 
vor reprezentative, 
programe de radio 
televiziune etc., sint

niște palide variațiuni 
pe aceeași temă mu
zicală a „geamparale
lor".
care, 
erau 
toate
ale Munteniei și Olte
niei sau in vechile 
mahalale bucureșțene; 
un dans de împrumut, 
cu totul aparte fată 
de specificul locului, 
acceptat ca divertis
ment pentru exotismul 
său (ritm ’ asimetric.

măsura 7/16). în vre
mea copilăriei mele, 
în sat la noi și în sa
tele vecine, țăranii nu 
cintău și nu jucau așa 
ceva. La horele dumi
nicale, la nunti, la pe
treceri, țăranii noștri 
din Dobrogea jucau 
sîrbe și hore (cît de 
multe erau, cit de va
riate 1), brîul și bătu
ta. Iar cîrid aveau de 
cintat (pe clmp. la 
clacă, în car, la petre
ceri familiale) ziceau 
doine și cîntece de 
dor, de amar, de bucu
rie, de cătănie... Sau 
vechi 
nești 
de o 
tie și 
masiva culegere 
„Folclor 
gea"
Brăiloiu și a colabo
ratorilor săi sau ne 
aceea a istoricului Gr. 
Tocilescu). Firește, au 
existat și există in 
Dobrogea șl unele lo
calități în care tră
iesc, in bună înțele
gere cu românii, cite
va naționalități con
locuitoare : 
turci, armeni, 
veni, greci. Au 
folclorul lor.
nici el, nu poate fi re
prezentat prin unicul 
produs „foleloric" ee 
ni se înfățișează : 
geam paraua.

Respectivii cintăreți 
apar. in spectacole, 
tn costumația „speci
fică" pe care nici un 
specialist nu ar pu
tea-o recunoaște ca 
a părtinind unei zone 
etnografice, cu atit 
mai puțin și-ar pu
tea-o revendica locui
torii Dobrogei. O ne
dorită hibridare între 
portul românesc tra
ditional și elemente 
vestimentare și de po
doabă luate, pe sărite, 
de la alte porturi 
populare. Și, firește, 
sfîrșind prin a nu mai

româ-
erau

balade 
care aici 
fantastică bogă- 
diversitate (vezi 

de 
din Dpbro- 

a Iui Constantin

tătari, 
lipo- 

și ele 
Care,

reprezenta nimic, țiu 
miei excepții, portul 
românesc. tradițional 
din Dobrogea este 
foarte asemănător ce
lui din Bărăgan sau, 
în satele eu populație 
alcătuită prin seden- 
tșrizarea unor mocani 
ai străvechilor trans
humante, asemănător 
celui din Mărginlme. 
Să nu fi cunoscut 
cintăreți! în cauză 
toațe aceste lucruri ?

Cum s-a ajuns la 
așa ceva 7 Nu știu. 
Tot ce știu este că 
valorile folclorice au
tentice nu s-au pier
dut in Dobrogea ; cei 
dornici să le cunoas
că, să le preia si. prin 
talent, să Ie repre
zinte ia tata marelui 
public Ie găsesc la 
locul lor, tn viata, lo
calităților dobrogene, 
în culegeri de spe
cialitate, in mai vechi 
si. mai noi înregis
trări.

Un specific folclo
ric dobrogean ? Exis
tă, desigur. El trebuie 
descifrat în realitățile 
Dobrogel și nu con
fecționat în cine știe 
ce „laborator" parti
cular. Există, din Pă
cate, și artiști ama
tori care, derutați de 
ceea ce 
/ează" (de 
rădjqul și 
nea. cu 
avizați in 
difuzșază 
„de gen" contrafăcu
te și falsificatoare) 
1st iau ca modele fă
căturile celor cîțiva
„profesioniști ai gearn- 
paralei". Ar trebui

1 sfătuiți să-și întoarcă 
fața către autenticul 
cintec dobrogean pe 
care fără îndoială îl 
cunosc sau la care pot 
ajunge cu ușurință 
cercetind sursele din 
preajma lor.

„se promo- 
xnirare că 
televiziu- 
specialișt! 
domeniu, 
producții

Mihai CARANFIL

Participăm la „operativa" ce are 
loc la Combinatul de fire sintetice 
din municipiul Vaslui. O dată cu 
urmărirea principalilor indicatori de 
producție, fiecare șef de secție, ce
lelalte cadre de conducere abordea
ză si un alt punct distinct : rapor
tează despre stadiul recuperării ma
terialelor refolosibile. ' adoptîndu-se 
pe loc măsuri pentru desfășurarea 
activităților stabilite.

— Nu e vorba doar de firele sin
tetice căzute in procesul de produc
ție. el și de hirtie și cartoane, macu
latură in general, ne spune-directo- 
rul unității, ing. Mircea Ciobanu. 
Cunoaștem valoarea deosebită a ma
terialelor refolosibile si cerința ca 
acestea să formeze pină Ia 50—60 la 
sută din totalul materiei prime uti
lizate in uneto sectoare ale econo
miei. De aceea, pentru noi, recu
perarea hirtiei. ca si a altor mate
riale. constituie o acțiune 'permanen
ta. un indicator de producție, cunos
cut și urmărit în fiecare secție și a- 
telier de toți oamenii ’ muncii. Fie
care Știe exact cit are de realizat 
intr-o anumită perioadă si. mai ales, 
cum. Așa se face că, pină acum, in 
loc de 40 tone de hîrtie, am 
să recuperăm și să expediem 
prinderii de specialitate 65,4 
cu mult deci peste plan.

Cînd ne întorceam din zona in
dustrială. pe străzile orașului, sute 
de copii, cu maldăre de hîrtie. co
șuri pline ou caiete, ziare si cărți 
vechi, cartoane se îndreptau sbre 
școlile nr. 3.'5, 4. 2 situate în cen
trul localității. întrebăm pe o fetită 
ce face cu hirtia, „Cum nu știti ? 
Azi, joi, avem zi-record în colecta
rea materialelor recuperabile".

livrare. sintem puși în situația 
întreprindem măsuri nu numai pen
tru îndeplinirea, dar si pentru supli
mentarea cantităților prevăzute de 
hîrtie. în acest an. de exemplu, în 
unitățile economice, prin organiza
țiile de masă si obștești și de la ce
tățeni, au fost colectate și preluate 
837 tone de hîrtie — față de 501,8 
tone cit fusese prevăzut.

Discutăm in .fata unui grafic ce 
înregistrează operativ lună de lună 
modul cum se realizează planul la 
recuperarea materialelor refolosibile. 
Intr-adevăr există depășiri si la alte 
materiale, la cupru, plumb, alumi
niu. textile, dar cele mai mari sint 
la maculatură. Cum se procedează ?

— Sarcinile nu mai sint date ca

să sînt stocate decît puține can-sale nu
tităti de hîrtie. Tinărul director al 
întreprinderii. Costică Tiron, ne spu
ne că nici n-au cînd să se adune. 
De la unele unități, cum sînt C.F.S., 
LC.S.M.I,, care dispun de serioase 
posibilități în această privință, hirtia 
este transportată direct la întreprin
derea beneficiară; de la alte între
prinderi. ca și de la asociațiile de ce
tățeni. de la organizațiile de pionieri. 
U.T.C. si femei hirtia se aduce, 
de asemenea, aici, unde se 
se presează si se livrează 
aceluiași beneficiar.

— Desigur, subliniază el.

sortează. 
imediat

cea mai 
mare parte din cantitatea de hirtie 
o recuperează unitățile economice. 
Trebuie insă relevat că tot mai mari

gerea hîrtiei ; sînt unii copii care au 
adunat cantități importante — chiar 
sute de kilograme. Prin exemple 
concrete, îi educăm pe copii in spi
ritul economisirii. încercăm să le 
formăm o mentalitate nouă fată de 
această prețioasă materie primă.

Ne convingem de eficienta acțiu
nilorvizitînd școala nr. 4, una din 
cele mai mari din municipiu. Aici 
fiecare clasă dispune de containere 
din metal unde se adună orice hîr
tie. cit de mică. în curtea scolii, de 
asemenea, un container din care, la 
citeva zile, se ridică ceea ce s-a a- 
dunat. O împărțire riguroasă a sar
cinilor pe clase si copii, acțiunile or
ganizate au dus ]a colectarea supli
mentară a 3 200 kg. In total, copiii 
au colectat pină acum 107 tone de 
hirtie.

ÎNSEMNĂRI din municipiul vaslui
Dar cetățenii ?

reușit 
între- 
tone ;

Totul e ca 
să nu rămînă

sarcinile
pe.., hîrtie
permanent mu- 
depăsească sar-

— Cum reuniți ca 
nicipiul Vaslui șă-si 
cinile la recuperarea hîrtiei, ?

— Problema recuperării macula
turii. ne răspunde Neculai Florea. 
secretarul biroului executiv al Con
siliului popular municipal, a 
caracterul organizat al unei 
imediate, concrete. Avem o 
întreprinderea de materiale
toare, în care o întreagă secție de 
mare capacitate utilizează drept ma
terie primă hirtia. Și cum unele ju
dețe si localități nu-si onorează tot
deauna la timp, ritmic sarcinile de

căpătat 
cerințe 
unitate, 

izola-

acum cîțiva ani doar global, valoric, 
ci concret — pe sortimente șl pen
tru fiecare Întreprindere, pentru fie
care organizație si sector de activi
tate. Au loc „săptămîni" și „zile- 
record" de colectare, iar pentru a 
oferi un exemplu în această activi
tate s-au organizat acțiuni de colec
tare — cu participarea tovarășilor 
din aparatul consiliului popular — 
in unităti economice, școli si alte 
unită ti.

De o mare eficiență se dovedește 
mobilizarea largă a cetățenilor Ia ac
țiunile de recuperare. în acest scop, 
utilizăm toate mijloacele muncii po
litice de masă, presa locală. înțilni- 
rile din cadrul „Tribunei democra
ției". contactele deputatilor cu cetă
țenii. De asemenea, urmărim săptă- , 
minai modul in care se înfăptuiesc 
acțiunile inițiate și. mai cu seamă, 
controlăm pe teren și analizăm pe
riodic in comitetul executiv cum se 
derulează această importantă activi
tate In toate sectoarele. Cunoaștem, 
în acest fel, continuu pulsul activi
tății, știm exact unde si cînd trebuie 
6ă intervenim.

eantităti delectează în prezent si 
școlile generale, organizațiile de pio
nieri si U.T.C.

Peptru intensificarea activității a 
fost mărit numărul punctelor de co
lectare din municipiu, au fost insta
late pește 330 de microcontainere si 
înființate puncte de colectare si la 
haldele menajere. Numai de la a- 
cestea din urmă, recuperatori autori
zați colectează zilnic circa 3 tone 
de maculatură.

— Ceea ce dovedește, adaugă Vio
rel Haută, șeful centrului din Vaslui 
al întreprinderii județene de speciali
tate. că mai avem încă destule re
zerve neutilizate. în consecință, ne 
îndreptăm atenția spre mobilizarea 
tuturor locuitorilor la recuperarea 
hirtiei. în special a școlarilor și aso
ciațiilor de locatari,

„250 grame hirtie recuperată = 
o carte frumos colorată"

Si. totuși, chiar intr-un municipiu 
fruntaș pe judej in această activita
te. mai există încă destule posibili
tăți neutilizate îndeajuns. Cetățenii 
din cartiere și asociațiile de locatari 
contribuie puțin, cu cantități mici la 
această țcțiune de interes general. 
Nu-i vorba, că nici municipalitatea 
nu le planifică prea mult. De exem
plu, asociația de locatari nr. 25 are 
de colectat doar 200 kg de hîrtie. 
„Iar personalul asociației, ne spune 
administratorul Anatolic Boia, a si 
colectat pină acum 495 kg, de prin 
holuri și din fata blocurilor". Foarte 
bine, dar nu s-ar putea — în
trebăm noi. — să se stabilească 
sarcini mai mobilizatoare pentru 
a se colecta mai mult și din 
acest domeniu ? De asemenea, o con
tribuție mal mare pot aduce colec
torii particulari. Chiar în timpul 
documentării noastre. Gheorghe Ciu- 

a
strinsă într-o 

pentru care a 
de asemenea. 
10—12 tone de 

revenindu-le

In circuitul productiv 
pe drumul cel mai scurt

Deși pe poarta întreprinderii ju
dețene de recuperare si valorificare 
a materialelor refolosibile ies zeci 
de mașini încărcate, în depozitele

Sub genericul de mai sus se desfă
șoară o susținută si amplă întrecere 
a școlarilor șl pionierilor vasluieni 
pentru strîpgerea și predarea hir- 
tiei. Care sint fruntașii ?

— Deocamdată, școlile generale nr. 
3. 4. 7 si cele din suburbiile Brodoc. 
Moara Greci și Gura Bustei — ne 
spune Claudia Mancâș, președinta 
Consiliului municipal al organizației 
pionierilor. Joia si duminica se or
ganizează „zile-record" pentru strîn-

dan — un bătrin de 70 de ani 
predat 1 000 kg hirtie 
singură săptămină. 
încasat 600 lei. Sint. 
unij care string chiar 
maculatură pe lună.
cîștiguri substanțiale, de 5—(f mii lei. 

Sint fapte care arată că si intr-o 
localitate care-și depășește . planul 
există încă destule surse si posibi
lități de intensificare a acțiunii, la 
care pot și trebuie să participe mal 
susținui toți cetățenii.

Petru NECULA
corespondentul „Scinteii*
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Tovarășului OLIVER TAMBO
Președintele Congresului Național African din Africa de Sud

Cu prilejul împlinirii a 75 de ani de la crearea Congresului Național 
African, vă adresez dumneavoastră și tuturor militanților A.N.C. calde fe
licitări și cele mai bune urări.

Partidul Comunist Român, oamenii muncii din Republica Socialistă 
România urmăresc cu interes și sprijină lupta consecventă desfășurată de 
Congresul Național African pentru unirea tuturor forțelor patriotice națio
nale împotriva politicii de apartheid și asuprire rasială impusă de regimul 
minoritar, pentru afirmarea egalității depline în drepturi a întregii popu
lații a țării și realizarea de profunde transformări în viața sa politică și 
socială, în direcția dezvoltării independente și democratice pe calea pro
gresului. , , . ... ,

Reafirm convingerea că relațiile tradiționale de colaborare și solidari
tate dintre Partidul Comunist Român și Congresul Național African se vor 
dezvolta in continuare corespunzător interesului reciproc și al cauzei luptei 
împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialismului, pentru 
triumful aspirațiilor de libertate, pace și o viață mai bună ale tuturor po
poarelor lumii.

DIN LUMEA CONSTRUCTORILOR SOCIALISMULUIJ
Printre constructorii de nave

Kî

Via(a economico-socială 
a localităților patriei

DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII ..SC1NTEII"

ORADEA: A intrat 
în funcțiune centrala 
electrică geotermală 

de 1 MW
laEforturile specialiștilor de 

Institutul de subingineri din Ora
dea au fost încununate, la înce
putul acestei săptămîni. de o rea
lizare de prestigiu : intrarea în 
exploatare a centralei electrice 
geotermale de 1 MW șl cuplarea 
ei la sistemul energetic național. 
Acest obiectiv, realizat pe baza 
cercetărilor efectuate de specia
liștii orădeni, cu spriiinul substan
țial al Comitetului Național pen
tru Știință și Tehnologie, al unor 
unități economice bihorene și din 
țară, se constituie intr-o premieră 
națională ce deschide largi per
spective de utilizare superioară a 
resurselor energetice neconvențio
nale. Valorificînd anele geotermale 
eu temperaturi moderate, precum 
și alte resurse energetice secun
dare, întrebuințînd ca agent de 
lucru bioxidul de carbon, noua 
realizare va permite, prin extin
derea ei la scara economiei națio
nale, obținerea unor importante 
economii de combustibil conven
țional. (loan Laza).

an, 
Ju- 
lm-

TELEORMAN : Producție 
fizică suplimentara

Din primele zile ale noului 
colectivele muncitorești din 
dețul Teleorman au obținut 
portante succese In activitatea pro
ductivă. Astfel, prin buna organi
zare a producției și a muncii au 
fost realizate și livrate peste pre
vederile de plan mijloace de auto
matizări electronice și electroteh
nice, îngrășăminte chimice, gaze 
naturale, material rulant, mașini șl 
utilaje agricole, motoare electrice, 
tpicotaje și alte produse destinate 
beneficiarilor din țață și partene
rilor externi. De evidențiat este și 
faptul că îhtregul spor de produc
ție fizică a -lost obținut pe seama 
creșterii productivității muncii. 
Printre colectivele fruntașe se nu
mără cele de la întreprinderea de 
panouri și tablouri electrice 
Alexandria, Combinatul de îngră
șăminte chimice Turnu Măgurele, 
întreprinderea mecanică pentru 
agricultură șl întreprinderea de 
tricotaje din Roșiori de Vede. 
(Stan Ștefan).

PITEȘTI : Un nou cartier 
de locuințe

în zona de nord a municipiului 
Pitești își conturează profilul un 
nou cartier ce va însuma în final 
500 apartamente. Organizîndu-șl 
bine munca, constructorii argeșeni 
au predat pînă în prezent benefi
ciarilor 250 apartamente, situate 
in blocuri cu linie elegantă, mo
dernă și cu confort sporit. Noi 
cartiere se mai află în lucru și în 
zonele Banatului, Gara de Sud, 
Fopa Șapcă. Menționăm faptul că. 
In anul ce a trecut, in municipiul 
Pitești au fost construite 1 600 
apartamente, prevăzute cu unități 
comerciale și prestatoare de servi
cii. (Gheorghe Cîrstea).

NĂVODARI : Mașini 
moderne destinate 

agriculturii
O dată cu noul an, la întreprin

derea mecanică pentru agricultu
ră Năvodari au fost omologate și 
introduse în fabricația de serie 
noi echipamente, mașini și utilaje 
cu performanțe superioare, desti
nate unităților agricole. Este vorba 
de agregatul pentru administra
rea îngrășămintelor chimice solide, 
granulate, pentru echiparea ma
șinilor de plantat cartofi pe 4 și 
6 rinduri, din care se vor realiza 
în acest an 300 bucăți, și de mașina 
pentru modelat solul. Această ma
șină va fi utilizată la netezirea te
renurilor arate și grăpate pe care 
urmează să se cultive legume, soia, 
mazăre, sfeclă de zahăr și alte

cinema
• Imn pentru primăvara țării. Des
tine romantice : SCALA (11 03 72) — 
9; 12; 15; 18
• Toate pinzele sus (seria I — Secre
tul epavei) : LUMINA (14 74 16) —
8,30; 10,30; 12,30: 15; 17, 19, FLAMU
RA (85 77 12) — 8,30; 11; 13; 15; 17; 19
• De dragul tău, Anca : TIMPURI 
NOI (15 61 10) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Domnișoara Aurica : GRIV1TA 
(17 08 58) — 9; 11; 13; 15; 17; 19. CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
• o lumină la etajul zece : COTRO- 
CENI (49 48 48) — 15; 17; 19
• Mlhai Viteazul : DRUMUL SĂRII 
(3128 13) — 15; 18.15
• Un oaspete la cină: LIRA (31 71 71)
— 15; 17; 19
• Dacii : PROGRESUL (23 94 10) — 
15; 17; 19
• Pacea — victorie a rațiunii : CA
PITOL (16 29 17) — 9: II; 13: 15; 17; 19
• Liceenii : FLACĂRA (20 33 40) — 
15; 17: 19
• Răzbunarea haiducilor : ACROȘA 
(35 04 66) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Ecaterina Teodoroiu : VIITORUL 
(10 67 40) — 15: 17: 19
• Apașii: FESTIVAL (15 63 84) —
8,30: 10.30; 12,30; 15: 17: 19,15
• Acțiunea „Topollno" : VICTORIA 
(16 28 79) — 9: 11 ; 13; 15; 17; 19
• Potopul (HI—IV): UNION (13 49 04)
— 9; 12; 15; 18,15

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român

culturi. Mașina realizează o pro
ductivitate dublă față de vechiul 
utilaj „NT 3,2", iar la construcția 
ei se realizează o economie de 
metal de 120 kg/bucată. (George 
ăiihăescu).

VASLUI : Obiective 
de interes cetățenesc

Venind în Intimpinarea cerințe
lor mereu crescînde ale populației, 
Uniunea județeană a cooperative
lor de producție, achiziții și desfa
cere a mărfurilor Vaslui a construit 
și pus în funcțiune moderne com
plexe de producție și prestări de 
servicii către populație în comuna 
Muntenii de Jos și satul Pușcaș, 
comuna Laza. Noilor obiective de 
interes cetățenesc 
rural li se adaugă, 
alte 8 centre : de 
televizoare, obiecte 
încălțăminte, blănărie etc., deschi
se. de cooperativele meșteșugărești 
și întreprinderea județeană de 
producție industrială și prestări de 
servicii în orașele Vaslui, Bîrlad și 
Huși. (Petru Necula).

din mediul 
In aceste zile, 
reparat radio- 
de uz casnic.

MEDIAȘ : Noi spații 
comerciale

In municipiul Mediaș continuă 
In ritm susținut lucrările de con
strucție la noul magazin universal 
„Transilvania", cu o suprafață de 
6 000 metri pătrați, care urmează 
să fie dat In folosință în primul 
semestru al anului. De menționat, 
că baza tehnico-materială a co
merțului socialist din județ se va 
dezvolta in acest an cu 12 000 me
tri pătrați, noi unități comerciale 
și de alimentație publică urmînd să 
fie date In folosință în toate ora
șele, precum și în localitățile Sllm- 

• nic, Tălmaciu și Mirșa. Acțiunea 
va fi dublată de modernizarea și 
reprofilarea unor unități comer
ciale din municipiile Sibiu și Me
diaș. (Ion Onuc Nemeș).

SUCEAVA : Cu eficiență 
sporită

La întreprinderea de reparații 
auto din Suceava a fost realizat, 
după proiectul inginerului Mihai 
Loghin, un dispozitiv de alezat 
multiax, adaptabil pe strunguri 
normale. Prin intrarea lui în pro
ducție au fost înlocuite patru ma
șini de alezat vertical. începînd 
din aceste zile, un colectiv de lu
crători din întreprindere a trecut 
la realizarea altor două dispoziti
ve, fiecare cu cite șase axe. Ata
șarea lor pe două strunguri, așe
zate In așa fel încît să poată fi 
deservite de un singur muncitor, 
va duce la eliminarea a 12 ma
șini de alezat, reducerea substan
țială a consumului de energie 
electrică și micșorarea efortului 
fizic al oamenilor. (Sava Bejina- 
riu).

BRĂILA : Oțel și laminate 
peste prevederi -

Stimulate de orientările șl în
demnurile secretarului general 
al partidului, colectivele de oameni 
ai muncii din județul Brăila au 
început al doilea an din actualul 
cincinal cu hotărîrea de a-și pune 
in valoare întregul potențial pro
fesional și tehnic în vederea în
deplinirii in mod exemplar a sar
cinilor de plan. Oțelarii de la 
întreprinderea de utilaj greu 
„Progresul" au elaborat 120 tone 
oțel, executînd piese din oțe
luri aliate și înalt aliate pentru 
comenzile destinate exportului și 
șantierelor navale, ca și 150 distri
buitoare necesare echipării exca
vatoarelor hidraulice. De aseme
nea, întreprinderea a livrat în 
avans la export, din planul tri
mestrului I a.c., peste 97 tone 
utilaj tehnologic. Colectivele din ca
drul întreprinderii „Laminorul" au 
realizat 2 700 tone laminate, 250 
tone oțel calibrat și 180 tone sîrmă 
trefilată, producție ce echivalea
ză, de la începutul anului și pînă 
in prezent, cu circa 17 milioane lei. 
(Candiano Priceputu).

• Crăiasa zăpezii — 11; 13; 15, Pro
gram special pentru copil — 8,30; 17; 
19 : DOINA (16 35 38)
• Pînă trece ploaia de toamnă : BU- 
ZEȘTI (50 43 58) — 15; 17; 19
S Superman : DACIA (50 35 94) — 9; 
12; 15; 18
• Bagration : FERENTARI (30 49 85)
— 15; 18
• Cazul personal al judecătoarei 
Ivanova : STUDIO (59 53 15) — 10; 12; 
14,15; 16.30; 18,45
• Provocarea dragonului: GIULEȘTI 
(17 55 46) — 8,30: 11; 13; 15; 17; 19
• Sint timid, dar mă tratez : PA
CEA (71 30 85) — 15; 17; 19
• Hangar 18 : VOLGA (79 71 26) — 
9; 11; 13; 15; 17; 19
• Luptătorii din valea misterioasă : 
MUNCA (21 50 97) — 15; 17; 19
• Ciclu de filme muzicale : POPU
LAR (35 15 17) — 15; 13
• Jandarmul se Însoară : MIORIȚA 
(14 27 14) — 8,30; 11; 13; 15; 17; 19
• Oliver Twist : FEROVIAR (50 51 40)
— 8,30; 11; 13; 15; 17; 19, MELODIA
(11 13 49) — 9; 11; 13: 15; 17; 19.
GLORIA (47 46 75) — 8,30; 11; 13; 15; 
17; 19

t e a t r

A apărut

NICOLAE CEAUȘESCU
Cuvîntare la Plenara lărgită 

a Consiliului Național al Agriculturii, 
Industriei Alimentare, Silviculturii 

și Gospodăririi Apelor
26 decembrie 1986 —

EDITURA POLITICA

Activitatea organizatorică, de conducere
(Urmare din pag. I)
necesar ca dintre toate aceste mă
suri să fie alese cele mai importan
te, îndeosebi cele legate de proble
mele de bază ale dezvoltării econo
mice, modernizarea instalațiilor și 
tehnologiilor, organizarea științifică 
a muncii, reducerea consumurilor 
materiale și .energetice, creșterea 
productivității muncii. Iată deci că, 
în conceperea și declanșarea acțiu
nilor organizatorice pentru înfăp
tuirea programelor, a planurilor de 
măsuri, o deosebită importanță o are 
stabilirea, de la bun început, a obiec
tivelor prioritare.

în funcție de aceste priorități 
devine logică și necesară o re
partizare corespunzătoare a forțelor. 
Secretarul general al partidului a 
insistat ca principalele forțe să fie 
concentrate spre sectoarele hotărî- 
toare ale economiei, subliniind în 
același timp necesitatea ca fiecare 
măsură stabilită să fie urmărită și 
îndeplinită. în spiritul acestor exi
gențe, organele și organizațiile de 
partid au datoria să manifeste o 
deosebită grijă în folosirea judicioa
să a forțelor pentru a asigura cu
prinderea tuturor sectoarelor. în a- 
ceastă direcție, o importantă rezer
vă o constituie activul de partid. 
Este greu de imaginat cum âr pu
tea organele de partid să abordeze 
ți să soluționeze problemele com
plexe ale actualei etape de, dezvol
tare eeonomico-socială fără a se bi
zui în întreaga lor activitate pe for
ța inepuizabilă de gîndire și acțiune 
pe care o reprezintă activul de 
partid. Sint în acest domeniu, al mai 
bunei folosiri a activului de partid, 
de făcut incă importanți pași înain
te pentru a valorifica intr-o mal 
mare măsură puternicul potențial al 
activului de partid. Totodată, folo
sirea activului de partid trebuie în
soțită de o preocupare mai mare 
pentru creșterea nivelului de pregă
tire a cadrelor de partid și de stat.

O altă exigență importantă pentru 
sporirea capacității organizatorice a 
organelor și organizațiilor de partid 
o reprezintă implicarea directă a 
fiecărui comunist la locul său de 
muncă în înfăptuirea obiectivelor 
stabilite. Așa cum sublinia tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, „nu există 
nici o problemă pe care să nu o pu
tem soluționa atunci cind fiecare ac
ționează cu răspundere, cu pasiune 
revoluționară, cu hotărîrea de a-și 
Îndeplini răspunderile încredințate 
de popor, de partid, de a-și aduce 
contribuția activă la dezvoltarea ge
nerală a patriei noastre". Or, con
cretizarea răspunderii comuniste’ o 
reprezintă sarcina de partid. în a- 
oeastă direcție este necesar ca orga
nele și organizațiile de partid să ac-

vremea
Institutul de meteorologie Șl hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 8 ianuarie, ora 20 — 11 ia
nuarie, ora 20. In țară : Vremea va fi 
rece, geroasă, mal ales noaptea șl di
mineața. Cerul va fi schimbător. Vor 
cădea ninsori locale, la începutul in
tervalului, apoi acestea vor deveni 
izolate. Vtntul va sufla slab pînă la 
moderat, cu intensificări temporare în 
prima zi în sudul șl estul țării, visco
lind trecător zăpada. Temperaturile 
minime vor oscila între minus 20 șl 
minus 10 grade, local mal coborîte în 
centrul șl nordul țării sub 25 de grade, 
dar ușor mai ridicate în prima zl în 
sud-est, iar cele maxime între minus 
12 șl minus 2 grade. Local,-se va pro
duce ceață asociată cu depunere de 
chiciură. In București : Vremea va fl 
rece, geroasă noaptea și dimineața. 
Cerul va fl schimbător. Vor cădea 
ninsori temporare, la începutul Interva
lului. Vlntul va sufla slab pînă la mo
derat, cu intensificări de 40—50 km pe 
oră la începutul intervalului, viscolind 
zăpada. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 13 și minus 9 
grade, mai coborîte în a doua parte 
a Intervalului, iar cele maxime între 
minus 8 și minus 4 grade.

ADMINISTRAȚIA DE STAT 
LOTO-PRONOSPORT 

INFORMEAZĂ :
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA PRONOEXPRES, 
DIN 7 IANUARIE 1987

EXTRAGEREA I : 43 40 21 15 22 32.

EXTRAGEREA A II-A : 26 7 33 30 
11 5.

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 
855 008 lei, din care 1 428 lei re 
port la categoria 1.

(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Mircea Cristescu. 
Soliști : Carol Huroș (violoncel), 
Nicolae Licareț (orgă) — 18
• Opera Română (13 18 57) ; Carmen 
— 18
• Teatrul de operetă (14 80 11, la 
Sala mică a Teatrului Național) : O 
noapte la Veneția — 18,30
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Secretul familiei Posket — 18; (sala 
Grădina Icoanei, 11 95 44) : Dimineața 
pierdută — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : O femeie 
drăguță cu o floare șt ferestre spre 
nord — 18
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Ro
manță tirzie — 18,30
• Teatrul de comedie (16 64 60) 
Acești nebuni fățarnici — 18
• Teatrul ,,c. I. Nottara" (59 31 03, 
sala Magheru) : Floarea de cactus — 
18; (sala Studio) : Craii de Curtea 
Veche — 18,30
• Teatrul Gluleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Arta conversației — 18.30; 
(sala Ciulești, 18 04 85) : Hotel „Zodia 
gemenilor" — 18
• Teatrul .satlric-muzlcal ,,C. Tăna- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Tempo, 
tempo șl ceai — 18,30
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Micuța Dorothy 
— 15; Pe sub cetini la izvoare — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
De la Stan și Bran la„. Muppets — 18
• Circul București (10 41 95) : Aprin
deți stelele — 18,3o 

ționeze permanent pentru creșterea 
spiritului de răspundere al comuniș
tilor în îndeplinirea sarcinilor încre
dințate pentru ca membrul de partid, 
în orice funcție s-ar afla, să dea do
vadă de înaltă principialitate și exi
gență, să militeze cu toată hotărîrea 
pentru înfăptuirea liniei politice a 
partidului, să nu se împace niciodată 
cu lipsurile, cu neajunsurile, afir
marea plenară a poziției sale mili
tante fiind o condiție a materializă
rii rolului conducător al partidului 
în fiecare colectiv, la fiecare loc de 
muncă. Aceasta impune, totodată, ca 
fiecare organizație să urmărească 
permanent cum își onorează comu
nistul indatoțirile sale profesionale 
și politioe, ce face concret pentru 
a se situa mereu în frunte și a 
atrage după sine pe cei din jur.

O .dată cu stabilirea priorităților, a 
forțelor și mijloacelor care participă 
la înfăptuirea programelor, a planu
rilor de măsuri, devine firească exer
citarea unui control sistematic, de zi 
cu zi, așa cum a cerut secretarul gene
ral al partidului, care să asigure în
deplinirea integrală a sarcinilor. Or
ganele și organizațiile de partid tre
buie să aibă în vedere ca acțiunile 
de control să nu se limiteze doar la 
depistarea și consemnarea deficien
țelor, ci să prevaleze înainte de toate 
analiza profundă a cauzelor ce de
termină unele stări de lucruri nega
tive, găsirea — împreună cu comu
niștii. cu colectivele de oameni ai 
muncii — a soluțiilor și remediilor 
celor mai potrivite și trecerea ope
rativă la aplicarea lor.

Perfecționarea activității organiza
torice și de conducere a organelor și 
organizațiilor de partid reprezintă 
un imperativ de deosebită actuali
tate impus de înseși dimensiunile și 
complexitatea obiectivelor stabilite 
de cel de-al XIII-lea Congres al 
partidului. „Anul 1987 trebuie să de
termine — sublinia în această privin
ță tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
— o schimbare radicală în activita
tea organelor noastre de partid și de 
stat, în ridicarea nivelului muncii 
organizatorice la nivelul rolului ho- 
tăritor pe care partidul îl are în des
fășurarea, in bune condiții, a întregii 
activități".

Vasta experiență acumulată de 
organizațiile partidului nostru, forța 
și coeziunea rîndurilor lor. capacita
tea de a se adapta la noile cerințe 
ale dezvoltării economico-sociale a 
patriei noastre sînt tot atîtea prerni-, 
se esențiale în înfăptuirea acestei 
.sarcini majore puse în fața comu
niștilor de conducătorul încercat și 
clarvăzător al partidului pentru ca 
ei să fie la înălțimea mărețului ideal 
căruia i s-au consacrat, edificarea 
pe pămintul României a socialismu
lui și comunismului.

Rostock, devine 
atracție pentru numeroșii 
sosiți din alte ținuturi 
sau de peste hotare. Cu 
atrași de frumusețea pei- 

obiective

Dacă vremea e prielnică, și mal 
ales însorită, țărmul Mării Baltice, 
unde se află regiunea cea mai nor
dică a R.D.G. 
punct de 
vizitatori 
ale țării 
toții sînt 
sajelor. de numeroasele 
turistice, de calda .ospitalitate a lo
calnicilor.

Litoralul Mării Baltice cuprins 
în granițele R. D. Germane se în
tinde pe 1 470 de kilometri. Na
tura s-a întrecut pe sine in decu
parea uscatului, formind numeroa
se golfuri și lagune. Lăsată la voia 
întîmplării. fantezia naturii ar fi 
măcinat la nesfirșit țărmul, iar 
marea ar fi continuat să avanseze, 
ducînd spre adincuri, păminturi ro
ditoare — anual 25 centimetri din 
uscat. Și aceasta este numai o me
die. pentru că în anumite zone, 
mai expuse, pierderile ar fi fost de 
cîțiva metri. Era o permanentă a- 
menințare pentru proprietățile de 
la malul mării, pentru terenurile 
utilizate în industrie, agricultură, 
silvicultură. în construcția de lo
cuințe și mai ales o pierdere pen
tru cei 3;5 milioane de cetățeni, 
care vin în fiecare an aici în con
cediu și la odihnă.

Pentru a opri acest proces. în ul
timii 20 de ani. autoritățile de re
sort din R.D.G. au trecut la efec
tuarea unor importante lucrări de 
protejare a litoralului. Se- prevede 
ca pînă în anul 1990 să fie' înche
iate amenajările complexe în lar
gul cîmpiei Rostockului. a litora
lului înalt al peninsulei Fischland, 
ca și al localităților Sassnitz. Sel
lin și Koserow.

în fata peninsulei Fischland. în 
apropiere de localitatea Wustow, 
marea izbește acum neputincioasă 
— în calea valurilor a fost ridicată 
o barieră de blocuri de granit, 
coptere ale 
terflug" au 
ruri pentru 
stacole din 
care 1.8—2,5 tone si a le depune 
cu precizie matematică în calea 
apelor devastatoare. Un efort deo
sebit. a cărui rațiune o explică in
spectorul Bernd Rosenlocher :

— Oamenii noștri erau tot mai 
îngrijorați de „subțierea" litoralu
lui Fischlandului. Cu cițiva ani în 
urmă, coasta Mării Baltice a fost 
bintuită de puternice furtuni, care 
au dislocat blocuri mari din faleza 
localității Wustow. cu toate dispo
zitivele de protecție existente. Iată 
de ce. paralel cu țărmul, am con
struit această barieră, un fel de 
„spărgător de valuri". Sînt laolaltă 
8 000 tone de granit care se vor 
opune acum forțelor dezlănțuite 
ale mării ; o masă capabilă să tină 
în frîu furtunile cele mai puterni
ce întîlnite în aceste regiuni, care 
Întrec de 15~t25 de ori .„viaturile 
calme.

încercări de? a se stăvili ravagiile 
mării au existat și în trecut. încă 
din secolul XV au fost ridicate

societății aeriene 
executat 4 000 de 
a deplasa aceste 
piatră, cintărind

Eli- 
„In- 
zbo- 
ob- 
fie-

ne

unele obstacole artificiale, dar de 
proporții modeste.

— Un efort de o asemenea am
ploare și continuitate nu a existat 
niciodată — ne spune Gunther 
Weber, care a practicat meseria de 
pescar din 1932 și care, credincios 
mării, a devenit după pensionare 
„inspector de litoral". Serviciul de 
protecție â litoralului întrunește 
sprijinul a numeroși voluntari, 
care controlează starea malurilor, 
a digurilor, a dunelor, execută 
mici lucrări de întreținere. Este 
replica locuitorilor acestei regiuni 
la eforturile statului socialist, care 
a inițiat începînd din anii ’60 mari 
operațiuni de amenajare a litora
lului R. D; Germane.

Presărate de-a lungul litoralului 
— într-o înlănțuire plină de pito
resc — se află „perlele" sale — 
orașele-porturi. cu șantierele lor

însemnări de călătorie 
din R. D. Germană

navale, micile sate pescărești si 
nu în ultimul rind stațiunile bal- 
neo-climateriee.

Cum e de așteptat, in centrul a- 
tracției vizitatorului se plasează, 
indiscutabil, capitala regiunii cu 
același nume — Rostockul. Așe
zare cu o vechime1 de 768 ani. eu 
bogate tradiții, neocolită de pîrjo- 
lul războiului, orașul a devenit un 
important centru industrial. uni
versitar. „o metropolă la țărmul 
Mării Baltice", cum i se mai spu
ne. Evoluția Rostockului a urmat 
ritmul dezvoltării întregii țări. La 
înființarea R.D.G.. orașul avea o 
populație de 130 000 locuitori. în 
1980, s-a ajuns la 180 000. iar in 
prezent numărul locuitorilor este 
de 245 000.

Dobindind asemenea proporții, 
orașul și-a mărit treptat zestrea 
edilitară : noi cartiere de locuințe, 
concomitent cu . renovarea vechilor 
clădiri din inima Orașului. -O reu
șită pe care o prezintă cu mindrie 
edilii orașului este cartierul ce in
clude Piața Universității, unde 
noile și modernele clădiri au fost 
armonizate cu stilul barocului ger
man nordic în cărămidă aparentă, 
care dă identitatea neconfundabilă 
a orașului portuar.

Prin transformarea și moderni
zarea vechilor locuințe, după cum 
ne explică prof. dr. Gerhard 
Krenz. din conducerea Asociației 
arhitecților din R.D.G.. se urmă
rește limitarea extinderii suprafe
țelor orașelor, pe de o parte, și de
pășirea. pe cit posibil, a 
țelor sociale, in ceea ce 
condițiile de locuit, ivite 
cursul dezvoltării istorice, 
mod vor fi create pentru 
tățenii condiții de'Viață de valoare 
egală.

„In ultimii cinci ani, noi. con
structorii, ne spune maistrul Ha
gen Depping. am ridicat din te-

dr.

diferen- 
privește 
pe par- 
ln acest 
toți cer

de spe-

îndreo- 
și pla-

melii 13 112 locuințe noi si am mo
dernizat 2 624. Prin aceasta. 50 099 
de cetățeni din orașul Rostock 
și-au îmbunătățit condițiile de lo
cuit".

La întrebarea cine sînt benefi
ciarii ? — interlocutorul răspunde : 
„în primul rind. marea armată a 
constructoriloi de nave, dar și co
legii lor de la Uzina de motoare 
diesel sau profesorii și studenții 
Universității Rostock".

VEB Kombinatt Schiffbau (com
binatul pentru construcția de 
nave), cu sediul la Rostock, re
unește cele 18 uzine din țară care 
participă Ta realizarea navelor și 
nouă întreprinderi care livrează 
mașinile și instalațiile necesare. 
Combinatul are 56 000 de angajați, 
din care 10 000 au absolvit facul
tăți sau școli medii. Dietrich Walk
— ni se spune — este omul care 
a crescut o dată cu industria na
vală a R.D.G. A început ca ucenic 
in 1951 pe un mic* * șantier naval 
din Rosslau pe Elba. A urcat 
apoi treptele calificării profesiona
le, pină a fost trimis la ..Școala 
de ingineri din Wărnemiide“. în 
martie 1973, a devenit director al 
combinatului pentru construcția de 
nave. încredintîndu-i-se răspunde
rea pentru întreg domeniul 
cialitate.

• Teatrul Național (14 7171, Sala 
măre) : Titanic vals — 18; (sala 
Amfiteatru) : Arheologia dragostei — 
18,30
• Filarmonica „George Enescu"

Directorul vorbește cu 
tățită mindrie de realizări 
nuri de perspectivă, de programul 
de înnoire a producției combinatu
lui. Se observă din întreaga bio
grafie a interlocutorului, din cu
vintele lui că are o mare dragoste 
pentru profesiunea ce si-a ales-o. 
„Dar — precizează el la despărțire
— cu toată pasiunea pentru con
strucția de nave, ceea ce mi ș-a 
părut cel mai frumos în viața mea 
a fost evoluția în timp a oameni
lor. implicarea lor crescindă pen
tru realizarea sarcinilor noastre de 
producție".

în munca lor. constructorii da 
nave cooperează fructuos cu pro
fesorii și studenții facultăților , teh
nice din Rostock. Pentru a inten
sifica această cooperare a fost în
ființată de curind Facultatea 4a 
mecanică și tehnologia construcții
lor navale din cadrul Universității 
„Wilhelm Pieck". Cadrele științifi
ce de la universitate și specialiști 
ai combinatului vor analiza in co
mun probleme ridicate de produc
ția navelor. Prin intensificarea co
laborării între știință și producție 
se urmărește obținerea unei mai ■ 
mari economii de materiale, o sta
bilitate înaltă a navelor, compara
rea tehnologică intre noile soluții 
constructive, realizîndu-se. conco
mitent. și calificarea studenților la 
locul de muncă.

Prin întreaga sa dezvoltare. Ros- 
tockul și regiunea ce-i poartă nu
mele uittm^A («filmul, ^instructiv 
pe care îl cunosc toate orașele si 
localitățile R,D. Germane. ritm 
dinamizat de hoțăr.îrile.adoptate de ... 
cel de-al Xl-lea Congres al 
P.S.U.G.

Petre STANCESCU

INFORMAȚII SPORTIVE
• Astăzi, In Sala sporturilor din 

Cluj-Napoca se va disputa, de la 
ora 18, meciul dintre echipa locală 
Universitatea și formația sovietică 
Dinamo Novosibirsk, contind pen
tru grupa A a sferturilor de finală 
ale „Cupei campionilor europeni" 
la baschet feminin.

• în ziua a treia a turneului in
ternațional masculin de baschet de 
la Varșovia, selecționata României 
a întrecut cu scorul de 77—74 (40— 
30) formația Ungariei. Alte rezul
tate : Polonia — Legia Varșovia 
81—71 (46—39) ; Cehoslovacia —
S.K.A. Sverdlovsk 82—80 (după pre
lungiri) ; Polonia (tineret) — Kotka 
(Finlanda) 97—83 (38—43).

• într-un meci internațional 
amical de hochei pe gheață disputat 
la Ontario, reprezentativa U.R.S.S. 
a învins cu scorul de 9—3 (3—0, 3—2, 
3—1) echipa Canadei.

• Meciurile disputate în ultima 
zi a turneului internațional masculin 
de handbal de la Pontevedra (Spa
nia) s-au încheiat cu următoarele 
rezultate : U.R.S.S. — Danemarca 
34 17 (15—9) ; Spania — Iugoslavia 
25—15 (11—8).

• Proba feminlpă de 10 km din 
cadrul concursului internațional de 
schi fond de la Oberhof a fost 
cîștigată de Simone Opitz (R.D. Ger
mană), cu timpul de 28’41”, urmată 
dfe coechipiera sa Helga Drescher — 
29’32”. In proba masculină de 15 km, 
pe primul loc s-a situat Holger 
Bauroth (R.D. Germană), cronome
trat in 37’24”.

• în turneul internațional mascu- 
lin de volei de la Nykoeping (Su- 
edia), selecționata Cubei a întrecut 
cu scorul de 3—0 (15—4, 15—7, 15—11) 
echipa Ungariei, iar reprezentativa 
Suediei a dispus cu 3—0 (15—6, 
15 5, 15—5) de formația Japoniei.

• După disputarea a 14 probe, In 
clasamentul general al „Cupei mon
diale" la schi alpin conduce italianul 
Richard Pramotton (cu 118 puncte), . 
urmat de elvețianul Pirmin Zubrig- 
gen (112 puncte) și vest-germanul 
Markus Wasmeier (104 puncte). La 
feminin, pe primul loc se află elve
țiană Vreni Schneider (126 puncte), ' 
secundată de coechipiera sa Maria 
Walliser (110 puncte).

• Cei mai bun fotbalist din țării» 
Americii Latine in anul 1986 a fost 
desemnat uruguayanul Antonio Al- 
zamendi. în virstă de 30 de ani, 
Alzamendi joacă la echipa argenti- 
niană River Plata, cu care, in anul 
ce a trecut, a cucerit „Cupa Liber- 
tadores" și „Cupa intercontinentală". 
Pe locurile următoare au fost clasați 
brazilianul Careca și Romero (Pa
raguay). în clasamentul celor fnai 
buni antrenori, pe primul loc a fost 
clasat argentinianul Carlos Bilardo.
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I. ORIENTUL MIJLOCIU
Dezarmarea — obiectiv 

primordial al popoarelor
Noi acțiuni în favoarea păci}, pentru realizarea dezarmării, în 

mul rind a dezarmării nucleare, au loc pe diferite meridiane ale 
bului. Numeroase personalități politice, oameni de știință si cultură, < 
forțele iubitoare de pace de pretutindeni se pronunță tot mai ferm l 
pentru utilizarea in scopuri pașnice a unei părți din alocațiile mili- J 
tare, pentru depășirea subdezvoltării, făurirea unei lumi mai bune și 1 
'mai drepte, pentru progresul și bunăstarea întregii umanități. |

Luări de poziție în vederea opririi cursei înarmărilor j

*

*
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WASHINGTON. Un grup de 
deputați democrați a prezentat în 
Camera Reprezentanților a Con
gresului american un set de trei 
proiecte de rezoluție ale căror pre
vederi marchează deosebiri impor
tante de vederi față de politica 
administrației republicane în pro
blemele apărării, 
armamentelor și 
transmite agenția 
dintre aceste proiecte de rezoluție 
preconizează interzicerea, în anul 
financiar viitor, a testării sisteme
lor americane de arme antisatelit 
in spațiul extraatmosferic, iar un 
altul Cere Guvernului S.U.A. să 
respecte prevederile acordului 
S.A.L.T. II, semtiat de Statele Unite 
și Uniunea Sovietică. Al treilea 
document prevede încetarea finan
țării programului american de ex

ale controlului 
dezarmării — 
T.A.S.S. Unul

periențe nucleare cu o magnitudine 
mai mare de o kilotonă, atît timp 
cit Uniunea Sovietică respectă mo
ratoriul pe care l-a proclamat uni
lateral în domeniul testelor nu
cleare.

După cum se știe, în ultima 
vreme în S.U.A. s-au înmulțit luă
rile de poziție in favoarea dezar
mării, a încetării militarizării Cos
mosului. Doctrina „războiului ste
lelor" este periculoasă pentru 
pacea internațională, întrucît por
nește de la premisa eronată că un 
război nuclear între S.U.A. și 
U.R.S.S. este posibil, a relevat îri- 
tr-un interviu acordat revistei 
americane „Political Affairs" sa
vantul american Linus Pauling, 
laureat, al Premiului Nobel. El .s-a 
pronunțat pentru reducerea aloca
țiilor destinate producției de 
mamente.

Pentru transformarea Mării Caraibilor 
într-o zonă a păcii

BRIDGETOWN. — Federația ti
neretului caraibian (F.J.C.), creată 
la sfîrșitul anului trecut, s-a pro
nunțat în favoarea transformării 
Mării Caraibilor într-o zonă a pă
cii. Selvin Holder (Barbados), pre
ședintele F.J.C. — care grupează 
organizații de tineret din opt țări 
caraibiene anglofone — a expri
mat, in numele tuturor membrilor
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kabul: Convorbiri sovieto-afgane
• Eforturi pentru restabilirea calmului la Beirut și in alte 
zone ale Libanului • Noi evoluții în problema teritoriului 

Taba • Reuniunea extraordinară de la Abu Dhabi

federației, preocuparea față de 
litarizarea regiunii promovată 
S.U.A. El a criticat, totodată, 
sipa de resurse financiare ale 
cilor state insulare în planuri
litare, in condițiile în care acestea 
traversează o perioadă de declin 
a economiilor naționale și a 
velului de trai al locuitorilor 
relevă agenția Prensa Latina.

ni- 
lor,

„Oceanele trebuie nu numai studiate, dar și ocrotite"
MOSCOVA. — Cu

noscutul oceanolog 
francez Jacques Yves 
Cousteau a sosit la 
Moscova cu intenția 
de a propune colegilor 
sovietici o expediție 
comună pentru stu
dierea Mării Bering, 
informează agenția 
T.A.S.S. Întrebat de ce 
in ultimii ani a pre-

ferat să se dedice 
problemelor ecologice, 
Cousteau a ' ' 
că oceanul, 
in care s-a 
viața pe Pămint, 
buie nu 
diat, dar 
rind ocrotit.
noaște foarte bine cit 
rău au adus oceanului 
deșeurile - radioactive,

declarat, 
leagănul 

dezvoltat 
tre- 

numai stu- 
in primul 

Se cu-

depozitate în adâncu
rile sale, catastrofele 
tancurilor petroliere. , 
cit rău poate provoca ‘ 
un război nuclear. Noi 
trebuie să lăsăm ur
mașilor noștri nu

' numai un cer curat 
deasupra capului, dar 
si ape oceanice cura
te, a spus Cousteau.

petroliere.

BEIRUT 7 (Agerpres). — După 
două zile1-de confruntări între mi
lițiile rivale din sectorul de vest ai 
capitalei Libanului, care au cunos
cut chiar lupte de stradă, situația a 
început să revină la normal. Agen
țiile internaționale de presă semna
lau că în această zonă a fost reluat 
traficul, principala autostradă care 
face legătura intre capitala libaneză 
și sudul țării fiind redeschisă. Tot
odată, au început să funcționeze in
stituțiile de stat și au fost reluate 
cursurile școlare. In vederea respec
tării încetării focului, s-au format 
unități comung ale milițiilor musul
mane, care au întreprins misiuni de 
patrulare.

Totuși, în același sector, în cartie
rul Nahr, s-a produs un atentat cu 
bombe, soldat cu moartea a șapte 
persoane, precum și cu rănirea altor 
20. Printre cei răniți se află și fos
tul șef al statului, Camille Cha- 
moun, președintele Partidului Na
țional Liberal, membru al actualu
lui guvern.

După cum informează agențiile in
ternaționale de presă, președintele 
Libanului, Amin Gemayel, precum și 
alți politicieni libanezi marcanți în
treprind eforturi pentru restabilirea 
calmului la Beirut și in alte zone ale 
Libanului. în acest scop, emisari li
banezi întreprind demersuri pe lingă 
liderii forțelor politice interne, pre
cum și în unele capitale arabe.

BEIRUT 7 (Agerpres). — Pre
ședintele. Libanului, Amin Gemayel, 
a declarat că este hotărît să salvgar
deze unitatea șl independența țării, 
lansînd un apel tuturor forțelor afla
te in conflict să acționeze . pentru 
reluarea dialogului în vederea reali
zării reconcilierii naționale. într-o 
alocuțiune rostită la palatul prezi
dențial Baabda, șeful statului liba
nez a relevat necesitatea apărării 
suveranității și unității țării, pro- 
nunțîndu-se totodată pentru garan
tarea respectării drepturilor fiecărei 
comunități, informează agenția 
China Nouă.

★
Al-Jasim, conducător al unei or

ganizații a Partidului Comunist Li
banez din sudul țării, a fost asasi
nat in apropierea orașului Tyr.

Intr-o declarație a P.C. Libanez, pu
blicată in ziarul „An-Nida“, se ara
tă că Al-Jasim, director al școlii pri
mare din localitatea Bourgulia, a 
participat activ la mișcarea de re
zistență împotriva ocupanților israe- 
lieni, relevă agenția T.A.S.S.

CAIRO 7 (Agerpres). — Miercuri, 
o unitate din Forța multinațională 
pentru menținerea păcii în Sinai a 
stabilit un post in teritoriul Taba in 
vederea supravegherii securității în 
această zonă — informează agențiile 
U.P.I. și Reuter. Dislocarea acestei 
unități are loc potrivit acordului 
dintre Egipt și Israel, semnat în 1982, 
in legătură cu misiunea Forței multi
naționale pentru menținerea păcii în 
Sinai.

După cum se știe, teritoriul Taba 
constituie obiect de litigiu între 
Egipt și Israel ca urmare ă menți
nerii ocupării enclavei egiptene de 
către trupele israeliene după retra
gerea lor, în 1982, din Sinai. Cele 
două părți au acceptat să supună 
problema Taba unei Comisii inter
naționale de arbitrai.

ABU DHABI 7 (Agerpres) — La 
Abu Dhabi s-au Încheiat lucrările 
unei reuniuni extraordinare la nivel 
ministerial a țărilor membre ale 
Consiliului de Cooperare al Golfului 
(G.C.C.). După cum informează 
agenția KUNA, în cadrul reuniunii, 
participanții, reprezentînd Arabia 
Saudită, Kuweit, Emiratele Arabe 
Unite, Qatar, Bahrein și Oman, au 
subscris la ideea că nu există nici 
un impediment ca la 26 ianuarie 
a.c. să aibă loc conferința islamică 
la nivel înalt, care urmează să fie 
găzduită de Kuweit.

Purtătorul de cuvînt al reuniunii, 
Rashid Abdulla, ministru secretar 
de stat la Ministerul Afacerilor Ex
terne al Emiratelor Arabe Unite, a 
făcut cunoscut presei că în cele 
două zile de dezbateri' ale reuniunii 
ministeriale au fost abordate pro
bleme legate de întărirea cooperării 
între statele membre ale Consiliu
lui, precum și unele probleme in
ternaționale de interes comun. El a 
relevat că participanții s-au pronun
țat pentru soluționarea pe cale paș
nică, prin negocieri, a situațiilor con- 
flictuale.

KABUL 7 (Agerpres). — La Kabul 
a avut loc o întîlnire a secretarului 
general al C.C. al Partidului De
mocratic al Poporului din Afganis
tan, Najibullah, cu Eduard Șevard- 
nadze, membru al Biroului Politic ăl 
C.C. al P.C.U.S., ministrul de ex
terne al U.R.S.S., și Anatoli Dobri- 
nin, secretar al C.C. al P.C.U.S., 
aflați în vizită în Afganistan, trans
mite agenția T.A.S.S.

în cursul discuțiilor la care au 
participat și alți reprezentanți ai 
conducerii afgane au fost abordate 
aspecte ale relațiilor bilaterale, par

tea sovietică exprimindu-și dorința 
de a contribui la traducerea in 
viață a liniei de reconciliere na
țională, de a sprijini eforturile în
dreptate spre crearea condițiilor 
pentru deschiderea unui dialog ge
neral afgan ctf scopul instaurării 
păcii și formării unui guvern de uni
tate națională. A fost subliniat faptul 
că guvernul sovietic sprijină pe de
plin linia C.C. al P.D.P.A. și a gu
vernului Afganistanului pentru asi
gurarea, prin intermediul reprezen
tantului personal al secretarului ge
neral al O.N.U.. ă unei reglementări 
politice a problemei Afganistanului.

în sprijinul soluționării pe cale politică a situației 
din America Centrală

NAȚIUNILE UNITE 7 (Agerpres). 
— Săptămîna viitoare, secretarul ge
neral al O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar, va sosi la Ciudad de Pa
nama pentru a începe — la 17 ia
nuarie. împreună cu miniștrii de ex
terne din țările Grupului de la Con- 
tadora și Grupului de sprijin — un 
turneu prin cele cinci țări din A- 
merica Centrală (Costa Rica, Guate
mala. Honduras, Nicaragua și Sal
vador). Scopul acestor vizite și al 
contactelor ce vor avea loc este a- 
cela al intensificării eforturilor pen
tru soluționarea pe cale pașnică a 
conflictului din regiune, pentru a se 
preveni o extindere a sa. Turneul 
coincide cu cea de-a patra aniver
sare a lansării inițiativei de pace a 
Grupului de la Contadora.

Secretarul general al O.N.U. va fi 
însoțit de miniștrii de externe din 
Mexic, Panama, Columbia și Ve
nezuela (Grupul de la Contadora) și 
din Brazilia, Argentina, Peru și 
Uruguay (Grupul de sprijin), pre

cum și de Joao Baena Soares, secre
tar general al Organizației Statelor 
Americane (O.S.A.).

LIMA 7 (Agerpres). — Intr-o de
clarație făcută la Lima, președintele 
Perului, Alan Garcia, a arătat că vi
zita sa oficială in Nicaragua, la 9 ia
nuarie, va reprezenta un act de so
lidaritate față de poporul nicaraguan 
și. față de instituțiile democratice 
constituționale din această țară — 
transmite agenția Prensa Latina. El 
a invitat să facă parte din delegația 
oficială a Perului și pe președintele 
alianței ’forțelor democratice perua
ne „Stingă Unită", Alronso Barrantes. 
primarul Limei. „Acfiastă vizită va 
demonstra că există în Peru un 
front comun de solidaritate cu Ni
caragua" — a spus el.

Președintele Perului va vizita Ni
caragua cu prilejul promulgării, la 
9 ianuarie, a noii constituții nicara- 

, guane. pe care șeful statului peruan 
a calificat-o drept „democratică și 
antiimperialistă".

Manifestare consacrată împlinirii a 75 de ani 
de la crearea Congresului Național African

Un comentariu al agenției France Presse 
la deschiderea forului legislativ american

WASHINGTON 7 (Agerpres). — 
într-un comentariu consacrat deschi
derii lucrărilor celui de-al 100-lea 
Congres al Statelor Unite, agenția 
France Presse apreciază că în noua 
Structură a ; forului legislativ al 
S.U.A., rezultată in. urma alegerilor 
de la 4 noiembrie, anul trecut, care 
au dus la preluarea, de către de
mocrați, a controlului atît în Senat, 
cit și în Camera Reprezentanților, 
administrația republicană va fi con
fruntată cu dificultăți în numeroase 
probleme de politică internă și ex
ternă.

Democraților le revine de acum 
înainte întreaga responsabilitate pri
vind ordinea de zi a forului legis
lativ — relevă France Presse. In Se
nat, unde au cucerit opt locuri, ei 
dețin 55 de voturi, față de cele 45 
ale republicanilor. In Camera Re
prezentanților dispun de 258 de 
locuri, față de 177 ale republicani

lor. Ac,est nou echilibru de forțe în
tre Casa Albă, controlată de repu
blicani, și un Congres aproape în 
întregime in miinlle democraților va 
domina ultimii doi ani ai manda
tului președintelui Reagan, în ton- 
dițiile în care in cele două mari 
partide sint numeroși cei care pre
gătesc deja viitorul scrutin prezi
dențial din 1988.

Printre problemele cele mai con
troversate, în care administrația re-, 
publicană va avea de făcut față 
unor rezistente serioase din partea 
democraților, A.F.P. menționează 
deficitul bugetului federal american, 
problematica controlului armamen
telor și dezarmării, ajutorul preco
nizat pentru elementele contrarevo
luționare nicaraguane, amputarea 
unor programe sociale și, în gene
ral, a cheltuielilor publice, precum 
și unele aspecte ale politicii ex
terne a Statelor Unite.

UN NOU APEL PENTRU ÎNCETAREA CONFLICTULUI 
DINTRE IRAN Șl IRAK

NAȚIUNILE UNITE 7 (Agerpres). 
— Secretarul general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, a lansat un 
nou apel la încetarea „conflictului 
prelungit" dintre Iran și Irak, trans
mit agențiile internaționale de presă.

într-un comunicat difuzat la se
diul newyorkez al Națiunilor Unite, 
secretarul general al O.N.U. cere 
celor două țări să colaboreze cu 
Consiliul de Securitate și să-și a- 
ducă propria contribuție la înceta
rea acestui „grav război". Perez de 
Cuellar se declară „extrem de -în
grijorat" față de creșterea pericolu
lui de extindere a ariei ostilităților 
șî cere celor două țări în conflict

să manifeste reținere în ceea ce pri
vește acțiunile militare, în special 
cele care afectează terțe state sau 
care încalcă principiul dreptului de 
navigație. Totodată, secretarul gene
ral al O.N.U. exprimă regretul pen
tru numărul ridicat de victime, în 
special din rîndurile civililor, și pen
tru situația prizonierilor de război, 
mulți dintre ei aflați în cel de-al 
șaptelea an de captivitate.

Secretarul general al O.N.U. ră- 
mîne convins „de necesitatea impe
rioasă de a se pune capăt cit mai 
curînd posibil acestui conflict" — se 
relevă în comunicatul difuzat la Na
țiunile Unite.

Spre normalizarea relațiilor etiopiano-somaleze
MOGADISCIO 7 (Agerpres). — 

Președintele Somaliei. Mohamed 
Siad Barre, a declarat că țara sa se 
pronunță pentru stabilirea unor re
lații de pace cu statul vecin, Etio
pia — relevă postul oficia! de radio 
Mogadiscio, citat de agenția Reuter. 
Referindu-se la cea de-a treia rundă 
de convorbiri etiopiano-somaleze, 
care va avea loc la Addis Abeba,

președintele Siad Barre a opinat că 
problemele teritoriale în litigiu își 
vor găsi „o soluție dreaptă și dura
bilă".

Pină acum, între cele două părți 
au avut loc două runde de convor
biri, care au deschis calea reconci
lierii și a unor relații de bună veci
nătate.

HARARE 7 (Agerpres). — In ca
pitala Republicii Zimbabwe a avut 
loc o festivitate consacrată împlini
rii a 75 de ani de la Înființarea Con
gresului Național African (A.N.C.). 
Cu acest prilej, reprezentantul 
A.N.C. la Harare a declarat că gru
parea sa politică, reprezentînd popu
lația majoritară din Africa de Sud.

va acționa, pe toate planurile, în ve
derea izolării regimului rasist de la 
Pretoria, a instaurării unui sistem 
democratic, nerasial, în locul apart
heidului.. In acest scop, el a relevat 
că vor fi mobilizate toate forțele so
ciale disponibile din R.S.A. în lupta 
împotriva regimului opresiv sud-a- 
frican, precum și opinia publică in
ternațională.

Președintele Tanzaniei cere aplicarea 
de sancțiuni împotriva R.S.A.

DAR ES SALAAM 7 (Agerpres). 
— Președintele Tanzaniei, Aii 
Hassan Mwinyi, a lansat un apel la 
impunerea de sancțiuni economice 
cuprinzătoare și obligatorii împo
triva Republicii Sud-Africane pentru 
a determina regimul minoritar ra
sist de la Pretoria să renunțe la 
politica de apartheid. într-o decla
rație făcută la Dar Es Salaam, el 
a apreciat că sancțiunile constituie 
singurele mijloace pașnice și efec
tive pentru a lupta împotriva apart" 
heidului.
■ Exprimîndu-și preocuparea față de 
politica de agresiune și destabiliza
re împotriva statelor africane ve
cine promovată de regimul sud-afri- 
can, în special față de recenta in
tensificare a actelor de agresiune 
împotriva Mozambicului, președinte
le Mwinyi s-a declarat optimist in 
ceea ce. privește evoluția situației 
din interiorul R.S.A. El a arătat că 
„majdtitatea de culoare din R.S.A,, 
care este victima directă a acestui 
brutal sistem de apartheid, și-a in
tensificat lupta pentru justiție so
cială și demnitate umană. Tanzania 
va continua să sprijine acest popor 
prin mișcările sale de eliberare na

țională pină cînd apartheidul va fi 
eliminat", a spus președintele 
Mwinyi.

Șeful statului tanzanian a cerut, 
totodată. Statelor Unite și Uniunii 
Sovietice să-și intensifice eforturile 
pentru a găsi căile și mijloacele de 
a pune capăt cursei înarmărilor nu
cleare.

HAGA 7 (Agerpres). — Cea mai 
mare companie olandeză de asigu
rări, „Naționale Nederlanden" și-a 
anurîțat retragerea din Republica 
Sud-Africană, după ce a vîndul par
ticiparea sa de 25 la sută firmei sud- 
africane „Sage Life", cu sediul la 
Johannesburg. „Naționale Nederlan
den" a precizat că a acceptat o ofer
tă de cumpărare din partea societății 
sud-africane ..Sage Holdings", care 
deținea deja 75 la sută din acțiunile 
firmei ..Sage Life".

Agențiile internaționale de presă 
menționează că, deși un. purtător de 
cuvînt al companiei „Naționale Ne
derlanden" a declarat că vînzarea a 
fost decisă „din considerente comer
ciale", organizațiile antiapartheid din 
Olanda desfășoară o intensă campa
nie în vederea încetării activității 
firmelor naționale în R.S.A.

Știința -
La orizontul mileniului trei, lumea 

trăiește timpul celui mai mare a- 
vînt al gîndirii științifice, al unor 
descoperiri epocale, care au influ
ențat și influențează profund toate 
laturile existenței umane. Omul a- 
cestul sfîrșit de secol,, angajat în pli
nă’ revoluție tehnico-științifică, are 
capacitatea materială și intelectuală 
de a desfășura experiențe științifice 
de ample proporții, cu mijloace teh
nice de o mare complexitate, urmă
rind scopuri grandioase : de la ame
liorated mediului ambiant pină la 
modificări biologice prin intermediul 
ingineriei genetice sau la zborurile 
spre alte planete. Problema care se 
pune astăzi, mai mult ca oricînd, 
este ca strălucitele realizări ale min
ții umane, ale revoluției tehnico- 
științifice contemporane să nu fie 
utilizate pentru crearea de mijloace 
de distrugere in masă, ci exclusiv în 
scopul progresului societății umane.

Pornind tocmai de la acest înalt 
comandament al contemporaneității, 
secretarul general al partidului, pre
ședintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, arăta : „Mai mult 
ca oricînd, oamenii de știință au 
înalta îndatorire de a-și ridica gla
sul hotărît și de a faee totul pentru 
ca minunatele cuceriri ale geniului 
uman să nu mai slujească fabricării 
armelor de nimicire în masă, pre
gătirilor de război, politicii de agre
siune, de tortă Și dominație. Menirea 
cea mai nobilă a savanților. a cerce
tătorilor din toate domeniile și de 
pretutindeni este de a face ca Între
gul potențial ai științei și tehnicii 
contemporane să fie consacrat pro
gresului, bunăstării, libertății și in
dependenței popoarelor".

întemeiată pe funcția șl misiunea 
de creație a științei, ca importantă 
forță de producție, chemată să con
tribuie decisiv la accelerarea pro
gresului economic și social al fiecă
rei națiuni, la ridicarea gradului de 
civilizație al tuturor popoarelor, a- 
ceastă concepție și-a găsit o mate- 
rialiaare elocventă în rolul practic, 
de prim ordin, atribuit științei în 
procesul dezvoltării multilaterale a 
societății noastre. Intr-adevăr, Pro
gramul partidului, documentele 
congreselor și conferințelor națio
nale ale P.C.R. acordă o importan
ță deosebită, tot mai pregnantă, in
troducerii pe scară largă a celor 
mai noi cuceriri ale științei și teh
nicii în procesul dezvoltării econo- 
mico-sociale a României socialiste, 
în același timp, în virtutea politicii 
externe de pace și progres general 
promovate de partidul și statul nos
tru, România s-a pronunțat și se

numai in slujba păcii, a omului! Extinderea mișcării revendicative în Franța

pronunță statornic pentru accesul 
larg, neîngrădit al tuturor popoare
lor, al tuturor statelor, în special al 
celor în curs de dezvoltare, la noile 
descoperiri științifice și tehnice, cu 
convingerea că aceasta va contribui 
la eliminarea marilor decalaje eco
nomice dintre țările bogate și cele 
sărace. .

In lumina unor asemenea cerințe 
obiective, România a subliniat, în re
petate rînduri, caracterul absurd, 
irațional al abaterii științei de la 
făgașul ei firesc pentru a o trans
forma într-un factor de distrugere a 
omului, a civilizației. Pentru că, din 
păcate, geografia militară a lumii 
contemporane pune cu pregnanță în 
evidență uriașa irosire de avuții ma
teriale și inteligență umană în sco
puri distructive, în acea competiție 
absurdă care este cursa înarmărilor 
și al cărei rezultat final nu ar pu
tea fi altul decît anihilarea civiliza
ției.

Și nu este vorba doar de o escala
dă cantitativă, ci șl de una calitati
vă, experții demonstrîrid efectele ca
tastrofale pe care le-ar avea folosi
rea armelor nucleare, consecințele 
teribile ale unui conflict atomic, in
clusiv instaurarea „iernii nucleare", 
care ar duce la distrugerea condiții
lor de viață. In același timp, se re
duce continuu distanța, ca forță dis
tructivă, dintre armele nucleare și 
cele convenționale. Dicționarele s-au 
îmbogățit cu termeni care ar părea 
ciudați dacă nu ar fi siniștri, ca 
„distrugerea asigurată", „megauci- 
dere", „arme inteligente" etc. — toate 
acestea fiind rezultate ale faptului 
că cele mai noi cuceriri ale științei 
și tehnologiei șl-au găsit aplicații 
militare — adeseori în primul rînd 
militare ! — accelerînd procesul de 
ridicare a parametrilor și capacită
ților distructive ale diverselor tipuri 
de arme. Și, ca și cum nu ar fi su
ficientă transformarea pămîntului și 
apelor în arsenale, acum se pune 
problema trecerii la militarizarea 
Cosmosului.

Din totalul celor 1 000 de miliarde 
de dolari irosiți în 1986 pentru înar
mări, mai bine de 150 miliarde re
prezintă, potrivit unor statistici ale 
O.N.U., costul cercetărilor destinate 
modernizării continue a armelor, ri
dicării capacităților lor de distruge
re, aceasta constituind partea cea 
mai dinamică a bugetelor militare. 
Pe de altă parte, experiența, viața au 
arătat ce mari pericole reprezintă 
scăparea de sub control a energiei 
nucleare sau folosirea fără discernă- 
mînl a unor substanțe chimice.

Din toate acestea decurge imensa 
responsabilitate civică ți morală ce

revine oamenilor de știință, pentru 
că de cercetările și lucrările unora 
dintre ei sint, de fapt, legate crearea 
noilor tipuri de arme, elaborarea 
tehnologiilor și perfecționarea tutu
ror tipurilor de arme. Din toate 
acestea rezultă nu numai necesitatea, 
ci și obligativitatea, caracterul impe
rios al participării oamenilor de ști
ință la lupta pentru pace in calita
tea lor de cei mai avizați oameni a- 
supra pericolelor ce amenință Terra.

O activitate amplă, intensă, pildui
toare desfășoară Comitetul Național 
Român „Oamenii de știință și pa
cea", sub înalta conducere a tovară
șei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, eminent om 
politic și de stat, savant de renume 
mondial, prestigioasă personalitate a 
vieții politice și științifice interna
ționale — activitate care se bucură 
de o largă prețuire pe cele mai di
ferite meridiane.

„Oamenii de știință — sublinia 
tovarășa Elena Ceaușescu Ia Plena
ra Consiliului Național al Științei și 
Invățămîntulul — înțelegindu-și ma
rile răspunderi ce le revin în lumea 
în care trăim, trebuie să-și unească 
forțele, să-și întărească conlucrarea 
și, împreună cu popoarele lor, să spu
nă un NU hotărît înarmărilor nu
cleare, să se ridice împotriva orică
ror experimentări ți testări cu a- 
ceste arme, să determine să se trea
că la reducerea și lichidarea trepta
tă a stocurilor de arme nucleare, a 
oricăror arme de distrugere în 
masă".

In spiritul acestor cerințe, partidul 
șl statul nostru au arătat că este ne
cesar, mai mult ca oricînd, ca oame
nii de știință de pretutindeni să facă 
totul pentru a-și întări conlucrarea 
în lupta pentru pace, pentru dezar
mare. In mod deosebit, în împreju
rările actuale, cînd, ca urmare a u- 
nor evoluții din ultima vreme, exis
tă riscul reluării pe scară mai largă 
a experiențelor nucleare, este de 
datoria oamenilor de știință, alături 
de celelalte forțe iubitoare de pace 
din întreaga lume, să pună în lumi
nă cu și mai multă claritate conse
cințele dramatice ale unor asemenea 
acțiuni asupra mediului înconjurător, 
a vieții înseși pe planeta noastră.

Este adevărat că progresul științi
fic nu se poate realiza fără experi
ențe; efectiv, experimentul este un 
instrument de neînlocuit în procesul 
cercetării științifice, al cunoașterii. 
Dar, firește, asemenea experimente 
sint admisibile și legitime numai și 
numai cînd se realizează în concor
danță cu scopurile reale ale științei. 
— respectiv cînd e vorba de experi

ențe care servesc vieții, îmbunătăți
rii condițiilor existenței umane. Dacă 
această categorie de experiențe este 
și va fi întotdeauna necesară, opusul 
ei, adică experimentele făcute in 
scopul agravării primejdiilor la a- 
dresa omului, al sporirii mijloace
lor și, capacităților de distrugere a 
vieții, de exterminare a umanității, 
este o categorie absolut inadmisibi
lă și profund condamnabilă. Iată de 
ce oamenii de știință trebuie să-și 
ridice cu fermitate glasul pen
tru a cere și a impune înceta
rea și Interzicerea cît mai grab
nică și definitivă a tuturor explozii
lor atomice experimentale, ca un 
prim și necesar pas pe calea dezar
mării nucleare.

împărtășind pe deplin aprecierea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu pri
vind rolul Europei în soluționarea 
problemelor mondiale, oamenii de 
știință din țara noastră, în Apelul 
participantilor la Plenara Consiliu
lui Național al Științei și Invățămîn- 
tului pentru dezarmare și pace în 
Europa și în lume, au subliniat fap
tul că slujitorilor științei de pe acest 
continent le revine, în fața popoare
lor, marea răspundere de a milita 
pentru întărirea colaborării și uni
tății tuturor statelor europene, fără 
deosebire de orînduire socială, în 
lupta pentru pace și dezarmare. Por
nind tocmai de la acest considerent 
de pțincipiu, oamenii de știință din 
România sînt hotărîți să-și întăreas
că votul exprimat în cadrul referen
dumului de la 23 noiembrie, cu pri
vire la reducerea de către țara noas
tră cu 5 la sută a armamentelor, efec
tivelor și cheltuielilor militare, ac- 
ționînd cu abnegație pentru a-și 
spori contribuția la patrimoniul va
lorilor europene, al cunoașterii uni
versale, la mobilizarea acesteia in 
folosul bunăstării tuturor oamenilor 
și popoarelor, al securității și cola
borării în lume.

Consacrîndu-și întreaga energie, 
capacitățile creatoare măreței opere 
de construire a societății socialiste 
pe pămîntul României, oamenii de 
știință din țara noastră, urmînd în
drumările Partidului Comunist Ro
mân, își exprimă cu fermitate voin
ța de a-și intensifica eforturile și de 
a ‘ conlucra activ cu slujitorii științei 
și culturii din celelalte țări, cu toa
te organizațiile de luptă pentru pace 
din lume, pentru unirea tuturor con
științelor progresiste ale contempo
raneității sub semnul nobilelor ideaț 
luri ale păcii, independenței și liber
tății popoarelor.

Valentin PAUNESCU

PARIS 7 (Agerpres). — In cea 
de-a 21-a zi a grevei feroviarilor 
francezi, personalul a votat, 
miercuri, masiv, în, favoarea conti
nuării acțiunii revendicative. Conti
nuă. în același timp, și greva anga- 
jaților de la metrou și a șoferilor 
de autobuz, la Paris și în alte mari 
orașe ale Franței. Mai multe orga
nizații sindicale pe ramură din alte

sectoare economice au anunțat că se 
alătură acestor acțiuni. Se află iri 
grevă, astfel, și salariații de la So
cietatea' națională de electricitate, de 
la centrala nucleară, Pierrelatte și 
din alte sectoare economice.

Miercuri seara, feroviarii au 
participat, la Paris, la o mare de
monstrație in sprijinul revendicări
lor lor privind îmbunătățirea condi
țiilor de muncă și de trai.

Dispute economice interoccidentale
BRUXELLES 7 (Agerpres). — Ofi

cialități ale Pieței comune și State
lor Unite se vor intilni către Sfîrșitul 
acestei luni pentru a identifica mo
dalitățile de soluționare a disputei 
comerciale bilaterale, a anunțat un 
purtător de cuvînt al C.E.E. la Bru
xelles. Reuniunea a fost stabilită în 
cursul unei convorbiri telefonice intre 
Willy de Clercq, membru al Comi
siei C.E.E. însărcinat cu relațiile ex
terne, și Clayton Yeutter, principalul 
negociator comercial al S.U.A.

WASHINGTON 7 (Agerpres) — 
Senatorul Lawton Chiles (democrat, 
Florida) a introdus in Congresul 
american un proiect de lege care 
preconizează reducerea importurilor 
de mărfuri nipone în cazul în care 
Japonia nu își va spori achizițiile 
din S.U.A. cu 10 miliarde dolari 
pină în anul 1990. Proiectul de lege 
prevede o diminuare cu 10 miliarde 
dolari a importurilor din Japonia în 
condițiile în care partea niponă nu 
va acționa pentru sporirea importu
rilor sale din Statele Unite.

Agenda diplomatica
• La invitația guvernului chi

nez, vicepreședintele Siriei. Abdul 
Halim Khaddam, va face o vizită 
oficială la Beijing, unde va discuta 
cu oficialitățile țării-gqzdă aspecte 
ale dezvoltării in continuare a re
lațiilor prietenești de cooperare 
chino-siriene. • Stadiul actual și 
perspectiva relațiilor de colaborare 
economică și pe alte planuri dintre 
Filipine și Iugoslavia vor fi discu
tate cu prilejul apropiatei vizite la 
Manila a secretarului iugoslav 
pentru comerț exterior, Nenad 
Krekici — relatează agenția Ta- 
niug. O Vicepremierul Consiliului 
de Stat al R. P. Chineze, Tian 
Jiyun, va face, începînd de la 
18 ianuarie, o vizită la Tokio, unde 
va avea convorbiri cu primul-mi- 
nistru al Japoniei, Yasuhiro Naka- 
sone, cu alte oficialități guverna
mentale și cu reprezentanți ai 
cercurilor industriale și comerciale 
japoneze, în probleme privitoare la 
cooperarea economică chino-nipo- 
nă. • Regele Hussein al Iordaniei 
l-a primit la Amman pe Richard 
Murphy, asistent al secretarului de 
stat al S.U.A., cu acest prilej fiind 
examinate ultimele evoluții ale 
situației din Orientul Mijlociu și 
chestiuni privind relațiile dintre

cele două țări, au anunțat surse 
oficiale iordaniene. 0 Turneul pe 
care secretarul de stat al S.U.A., 
George Shultz, îl incepe in Africa 
va cuprinde, pe rind. ^Senegalul, 
Camerunul, Kenya, Nigeria, Cote 
dTvoire și Liberia. Vor fi exami
nate ultimele evoluții ale situației 
de pe continentul african, precum 
și aspecte ale evoluției economiei 
internaționale. 0 Ministrul indian 
al afacerilor externe, N. D. Taiwari, 
a plecat spre Dhaka, unde va con
feri cu principalele oficialități din 
R.P. Bangladesh asupra unor pro
blem? privind cooperarea bilaterală 
și regională. 0 Thomas Sankara, 
șeful statului Burkina Faso, l-a pri
mit la Ouagadougou pe ministrul 
congolez al afacerilor externe și 
cooperării, Antoine Ndinga Oba, 
cu această ocazie fiind discutate 
aspecte ale situației politice și 
economice din Africa și posibilită
țile de impulsionare a relațiilor 
dintre cele două țări. • Liderul 
Internaționalei Socialiste, Willy 
Brandt, va efectua o vizită în Ni
caragua la sfîrșitul acestei săptă- 
mîni unde va conferi cu președin
tele țării, Daniel Ortega, în legă
tură cu situația din America Cen
trală.

1 AGENȚIILE DE PRESĂ j

TRANSMIT: |
LA MOSCOVA a avut loc o șe- I

■ dința a Biroului Politic al C,C. al 
P.C.U.S. care a examinat propu-

1 nerile privind reorganizarea invă- 
țămintului superior și mediu de I

’ specialitate,. elaborate in conformi- . I 
I tate cu prevederile Congresului al

XXVII-lea al partidului. Sint indiA | 
I cate măsuri vizind creșterea sub- | 
j stanțială a calității pregătirii și fo

losirii in economia națională a i 
specialiștilor cu studii superioare. 
Au fost stabilite căile de sporire a I 

I rolului rezultatelor cercetării știin
țifice din invățămîntul superior in I 

I accelerarea progresului tehnico- | 
I științific, transmite agenția T.A.S.S.

LA VARȘOVIA s-a întrunit. Bi- I 
roul Politic al C.C. al P.M.U.P.. I 

I care a examinat politica externă a
R.P. Polone in anul 1986 și a dezbă- I 

I tut principalele orientări ale acti- | 
| vității de politică externă pe anul 

in curs și ale colaborării P.M.U.P. . 
Icu mișcarea comunistă și muncito

rească internațională. relatează I
agenția P.A.P. Biroul Politic a 
abordat, de asemenea, aspecte . ale I 

1 relațiilor economice externe. 
I ÎNTREVEDERI SOVTETO-FIN-

LANDEZE. La Helsinki s-au des- I 
fășurat convorbiri între primul I 

I ministru al Finlandei, Kalevi Sor- 
sa. și președintele Consiliului de I 

I Miniștri al U.R.S.S.. Nikolai Rij- | 
J kov. Au fost examinate stadiul și 

perspectivele dezvoltării relațiilor , 
dintre cele două țări, în special a 
colaborării economice și comerciă- ■ 

I le, precum și unele aspecte ale si
tuației internaționale actuale. Au I 

I fost semnate acordurile intergu- | 
I vernamentale privind anunțarea

operativă a avariilor nucleare și i
■ schimbul de informații legate de 

instalațiile nucleare. precum : și
1 colaborarea in domeniul cercetării . 

și folosirii in scopuri pașnice a 
spațiului cosmic. In cursul vftitei, I

I președintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S. a avut, de aserrie- I

I nea. convorbiri cu președintele Fin- | 
landei, Mauno Koivisto.

INTERVIU. într-un interviu | 
acordat B.B.C.-ului. primul-minis- • 

I tru britanic, Margaret Thatcher, a 
afirmat că guvernul său nu inten- !

I ționează să organizeze alegeri ge- | 
I nerale anticipate, informează agen

ția Associated Press. în mod nor- i 
. mal. alegătorii urmează să fie Che- | 

mâți la voi pină in iunie 1988. cind
1 expiră mandatul de cinci ani al 

actualului cabinet, dar numeroși I
I observatori politici estimau qă 1987 I 
I va fi un . an electoral in Marea

Britanic, apreciind că in primăvară | 
I sau toamnă ar putea fi convocate 
I alegeri generale anticipate.

DECLARAȚIE. Costa Rica va fi I 
| nevoită să aloce toate veniturile j 
I obținute din export, timp de pa

tru ani. pentru a reuși să rambur- . 
. seze datoria sa externă, a declarat 

Ernesto Rohrmoser, ministrul cos- I 
I tariCan de finanțe. Datoria externă, 

a menționat el, constituie cea mai I 
I serioasă problemă economică cu j 
I care se confruntă țara în prezent.

oui- , 
U.V NOU GUVERN ÎN. GABON. 

La. Libreville, capitala GabOnului. 
a fost anunțată formarea noului 
guvern al republicii. în funcția de 
prim-ministru a fost desemnat, I 

I pentru o nouă perioadă, Leon Me- |
6iane.

INFLAȚIE. In cadrul Pieței co- I 
I mune, indicele inflației a variat in I 
I cursul anului trecut intre 0,1 la 

sută (Olanda) și 19,8 la sută I 
I (Grecia), relevă Oficiul de statisti- | 

că al C.E.E.. „Eurostat", cu sediul
1 la Luxemburg. Alte țări au avut . 

următorii indici : Portugalia — 10.6 
la sută, Spania — 8,3 la sută. Italia 1

• — 4,4 la sută.
■ SIMPOZION. La sediul din New 

York a? Națiunilor Unite s-a. des
fășurat un simpozion consacrat 
conservării resurselor de apă ale

I planetei. Una. din principalele con- I 
| cluzii ale .dezbaterilor a fost aceea 

că penuria, de apă potabilă si, în I 
| general, de apă pentru alte nevoi | 

este tot atit de dramatică ca și 
lipsa de hrană, cele mai afectate , 
fiind țările in curs de dezvoltare. I 

| S-a subliniat necesitatea ca Vece- I 
I niul internațional pentru apă po

tabilă. marcat sub egida O.N.U. in I
I perioada 1981—1990. să fie folosit | 
| pentru rezolvarea problemei, apro

vizionării cu apă.

’ CONVORBIRI. La Manila au tț- 
I vut loc noi convorbiri intre repre

zentanții guvernului filipinez și cei I 
] ai Frontului Național Democratic | 
i — principala gruparp de opoziție 

din țară, iij vederea găsirii unei i 
I soluții politice a divergențelor 

dintre cele două părți, care per
sistă de 13 ani. Agenția Associa
ted Press informează că președin
tele țării. Corazon Aquino, a con- I 

I vocat cabinetul filipinez pentru 
a-și stabili poziția in legătură cu 1

1 propunerile de reconciliere pre-
| zentate de F.N.D.
. DESCOPERIREA A 10 NOI GA- I 

LAXll. Un grup de astronomi ame- I
1 ricani a descoperit 10 noi galaxii, 

situate dincolo de Calea Lactee, in- I
I tr-o zonă a Universului in care șe | 
I presupune că există alte asemenea 

formații, de ordinul miilor. Desco- < 
i perirea a fost făcută cu un radio- 
I telescop al observatorului Green ' 
1 Bank din statul Virginia, importan

ța ei constind in aceea că ea repre- ‘I
I zintă primul rezultat, concret al | 
| sondărilor spațiului dincolo de

..perdeaua" de lumină stelară, gaze | 
I și particule de pulbere a propriei 
| noastre galaxii. 1

SCĂDEREA VALORII DOLA- I 
RULUI. Intr-o declarație făcută la I 

I Tokio, Satoshi. Sumita, guvernato
rul Băncii centrale a Japoniei, a | 

I menționat că instituțiile financiare j 
de resort vor interveni pe piețe
le financiare dacă va fi , necesar, 
in contextul continuării scăderii I 
valorii dolarului. El s-a referit, in- ' 

I tre altele, la faptul că la , bursa 
din Tokio, cursul monedei ante- I 

I ricane a coborit, miercuri, din nou | 
| sub nivelul psihologic de 160 yeni 

dolarul. .
I GERURI PUTERNICE s-au abă- | 
| tut in ultimele zile asupra capitalei 

sovietice. Temperatura atinge 35 de i 
I grade minus, apropiindu-se de re- I 

cordul absolut, înregistrat la Mos- 1 
1 cova la 17 ianuarie 1940 — minus 

42,2 grade. Institutul de meteorolo- I 
I gie prevede pentru zilele următoa- I 
I re o răcire și mai accentuată cu 

temperaturi de minus 39 de grade I 
| Celsius, transmite agenția T.A.S.S. I
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