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PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU 
ȘI TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU S-AU ÎNTÎLNIT

CU PREȘEDINTELE NORODOM SIANUK
ȘI PRINȚESA MONIQUE SIANUK

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășa Elena Ceaușescu 
s-au intilnit, luni, cu președintele 
Kampuchiei Democrate, Norodom 
Sianuk, care, împreună cu prințesa 
Monique Sianuk, face o vizită de 
prietenie în țara noastră.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a a- 
dresat prințului Norodom Sianuk și 
prințesei Monique Sianuk un salut 
călduros și cele mai bune urări de 
bun venit la București. Totodată, 
președintele României și-a exprimat 
■țonvingerea că vizita se va înscrie 
ca o nouă contribuție la dezvoltarea 
relațiilor de prietenie și colaborare 
româno-kampuchiene, la întărirea 
conlucrării și înțelegerii dintre na
țiuni.

Mulțumind pentru invitația de a 
vizita țara noastră, președintele No
rodom Sianuk a exprimat satisfacția 
sa de a se reîntîlni și purta 

convorbiri cu președintele 
Nicolae Ceaușescu.

Președintele Kampuchiei Demo
crate a subliniat înaltul prestigiu in- 
.internațional de care se bucură 
personalitatea președintelui 
Nicolae Ceaușescu, inițiativele și ac
țiunile șefului statului român consa
crate afirmării politicii de înțelegere 
și colaborare între națiuni, soluțio
nării marilor probleme ale lumii de 
azi, în interesul tuturor popoarelor, 
al cauzei păcii in întreaga lume.

în cadrul convorbirii, care a avut 
loc cu acest prilej, prințul Norodom 
Sianuk a făcut, o informare în. legă
tură cu situația din Kampuchia De
mocrată, evidențiind preocuparea 
guvernului de coaliție națională pen
tru unirea tuturor forțeTor politice 
și sociale în lupta pentru dobîndirea 
independenței, pentru retragerea 
trupelor străine din țară și asigura
rea dreptului poporului kampuchian 
de a-și hotărî in mod liber viitorul 

său. Oaspetele a adresat cele mai vii 
mulțumiri pentru sprijinul și solida
ritatea manifestate de poporul ro
mân, de România socialistă cu lupta 
poporului kampuchian pentru o 
Kampuchie independentă, neutră și 
nealiniată.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
reafirmat, și cu acest prilej, poziția 
României în această problemă, ară- 
tind că se impune să se facă totul 
pentru soluționarea pe cale politică, 
prin negocieri, a situației din Kam
puchia, în interesul poporului kam
puchian, al tuturor țărilor și popoa
relor din zonă, al cauzei păcii și în
țelegerii in regiune și in întreaga 
lume. în acest cadru, președintele 
României a subliniat necesitatea rea
lizării unei largi reconcilieri națio
nale între toate forțele din Kampu
chia, retragerii trupelor străine din 

• această țară și creării condițiilor ca 
poporul kampuchian să-și rezolve 

singur problemele interne, fără nici 
un amestec din afară.

De asemenea, în cadrul convorbi
rii, președintele Nicolae Ceaușescu a 
prezentat preocupările și acțiunile 
României pentru înfăptuirea dezar
mării, și în primul rind a dezarmării 
nucleare,. pentru soluționarea pe cale 
pașnică, prin tratative, a tuturor 
problemelor ' litigioase, pentru pro
movarea fermă a politicii de pace, 
securitate și colaborare în Europa și 
în lume,

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre

ședintele Republicii Socialiste 
România, și tovarășa Elena Ceaușescu 
au continuat schimbul de vederi. în- 
tr-o' serie de ‘probleme de interes co
mun cu președintele Kampuchiei 
Democrate, Norodom Sianuk, in ca
drul unui dejun.

Convorbirile și dejunul s-au des
fășurat într-o . atmosferă de priete
nie, stimă și înțelegere reciprocă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, luni, 
delegația Partidului Socialist Popu
lar din Danemarca, condusă de to
varășul Gert Petersen, președintele 
partidului, care, la invitația C.C. al 
P.C.R., efectuează o vizită în țara 
noastră.

Președintele Partidului Socialist 
Popular din Danemarca a mulțumit 
pentru întrevederea acordată, pentru 
posibilitatea oferită de a vizita din 
nou România și de a se reîntîlni cu 
secretarul general al Partidului Co
munist Român, de a avea împreună 
un schimb de vederi în probleme bi
laterale și internaționale de interes 
comun.

în timpul întrevederii, au fost sub
liniate bunele raporturi existente 
între Partidul Comunist Român și 
Partidul Socialist Popular din Da
nemarca, exprimîndu-se dorința de 
a se acționa și în viitor pentru ex
tinderea acestor relații în interesul 
promovării cursului ascendent al 
relațiilor româno-daneze, al întăririi 
prieteniei dintre cele două țări și 
popoare, al colaborării și cooperării 
in Europa și în întreaga lume.

Schimbul de păreri in probleme 
ale vieții internaționale a eviden
țiat preocuparea celor două partide 
față de agravarea situației politice 
in Europa și pe plan mondial, in 
special ca urmare a continuării 
cursei înarmărilor, în primul rînd a 
celor nucleare, a creșterii pericolu
lui unui război" nuclear care 
ar duce la distrugerea a în
săși vieții pe planeta noastră. 
S-a subliniat că, în aceste condi
ții, se impune intensificarea efortu
rilor tuturor popoarelor, ale forțelor 
progresiste și democratice de pretu
tindeni, ale opiniei publice, în direc-

Iarna, 
si

Judecind după starea Vremii, s-ar 
părea că ninsorile, dar mâi ales 
temperaturile scăzute cu care a de
butat ianuarie au încetinit drasjic 
ritmul activității desfășurate pe 
șantierele de investiții. Impresie 
care trebuie privită cu toată rezer
va. E drept, la unele obiective și 
capacități, noi a devenit dificilă și 
costisitoare realizarea acelor lucrări 
care presupun desfășurarea unor 
însemnate forțe umane și mijloace 
tehnice în aer liber. în schimb, aco
lo unde au fost pregătite cu atenție 
condițiile de lucru pe timpul iernii 
și asigurate fronturile de montaj 
corespunzătoare in interiorul spa
țiilor construite, munca lucrătorilor 
de pe șantiere n-a contenit practic nici 
o clipă. Și este vorba de zeci de ca
pacități industriale noi aflate în 
această situație. De zeci de capaci
tăți la care montajul tehnologic con
stituie lucrarea cea mai importantă 
la ora actuaîă, pentru că de termi
narea ei rapidă depinde punerea în 
funcțiune a unui mare număr de 
investiții planificate.

Așadar, cel de-al doilea an al cin
cinalului actual a debutat, în inves
tiții, ca și în celelalte ramuri ale 
economiei naționale, sul) semnul 
unor efprturi energice și hotărite, al 
preocupării colectivelor de oameni 
ai muncii de pe șantiere pentru 
realizarea ritmică și rapidă a unui 
volum cit mai mare de lucrări și 
încadrarea cu punctualitate in pre
vederile graficelor de execuție. Veș
tile și informațiile primite zilnic la 
redacție scot în evidență nota do
minantă a activității desfășurate in 
prezent pe șantiere : muncă avînta- 
tă, bine organizată, a constructorilor 
și montorilor, reflectată direct in 
rezultatele obținute, in substanțiale 
depășiri1 ale prevederilor de plan din 
prima decadă a lui ianuarie.

Prevederile planului de investiții 
pe acest an sînt ample și complexe. 
Este suficient să reamintim că fon-

Sint convins că nimeni, 
cu peste patru decenii in 
urmă, nu-și putea imagi
na plauzibil cum va ară
ta Patria prezentului. An
ticipațiile se găseau in 
năzuințe mai mult sau 
măi- puțin precis expri
mate. Programele înseși 
aveau să suporte prefaceri 
cerute de timpul acesta 
scurt, dar atit de com
plex. Drumul spre ima
ginea concretă, care ră- 
mîne în memorie, care e 
cadrul de viață al omu
lui, care e insula recule
gerii sau lumea desfășu
rării lui, avea să fie ade
sea imprevizibil, deși me
reu iscat din necesități 
lăuntrice. Dar, ca și ca
lea urmind a fi parcursă, 
înseși necesitățile lăun
trice sau spațiul material 
in care urma să trăim, la 

ția opririi cursului periculos al eve
nimentelor, a înfăptuirii unor măsuri 
reale de dezarmare, in primul rmd 
de dezarmare nucleară, precum și 
de dezarmare convențională, a pro
movării unor relații noi intre state, 
bazate pe respectarea principiilor 
suveranității și independenței na
ționale, egalității în drepturi și a- 
vantajului reciproc, neamestecului in 
treburile interne.

în acest context, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a relevat rolul și 
răspunderea deosebite ce revin Eu
ropei, tuturor statelor europene, in
diferent de mărime, orinduire socia
lă sau apartenență la alianțe milita
re, în soluționarea problemelor 
complexe ale vieții internaționale, 
în primul rînd în infăptuirea dezar
mării și asigurarea păcii, în întărirea 
colaborării și conlucrării dintre toate 
popoarele lumii.

Secretarul general al partidului a 
subliniat că, in prezent, problema 
cea mai urgentă o constituie înce
tarea amplasării de noi arme nuclea
re în Europa și retragerea celor exis
tente, realizarea unor acorduri co
respunzătoare care să ducă la eli
minarea rachetelor cu rază medie 
de acțiune din Europa și, în final, 
a tuturor armelor nucleare de pe 
continent, precum și la reducerea 
substanțială a armamentelor con
venționale. Aceasta reclamă partici
parea susținută a tuturor . popoarelor 
și forțelor politice din Europa pen
tru a se determina trecerea la ne
gocieri și obținerea de rezultate 
concrete pe calea dezarmării și păcii.

In acest cadru, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Gert Petersen 
au relevat însemnătatea realizării de 
zone denuclearizate în nordul Eu
ropei, in Balcani și in alte re
giuni ale continentului nostru, ca 

un sezon bun de lucru 
pentru constructori

durile financiare .. și materiale alo
cate însumează valoarea fără pre
cedent de 285 miliarde lei, destinată 
dezvoltării bazei energetice și de 
materii prime, construirii de noi 
obiective și capacități în chimie și 
petrochimie, industria construcțiilor 
de mașini, metalurgie, în alte sec
toare ale producției materiale.

Obiectivul fundamental al planu
lui îl constituie punerea în funcțiu
ne la termen a noilor obiective și 
capacități planificate, in condiții de 
eficiență economică sporită. Am
ploarea acestor sarcini, orientările 
și indicațiile date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu prilejul foru
murilor democrației noastre munci
torești revoluționare din decembrie 
trecut fac necesare, mai. mult ca ori- 
cînd, adoptarea de măsuri hotărite 
pentru ca, așa cum a cerut secreta
rul general al partidului, lipsurile 
serioase manifestate în acest sector 
și care au dus la nerealizarea unor 
importante capacități de producție 
să fie definitiv înlăturate în acest an.

Sub acest aspect, luna ianuarie, 
departe de a constitui o perioadă de 
„acomodare", de intrare în ritm, tre
buie să marcheze un intens virf de 
activitate, atît prin realizarea unui 
volum cit mai mare de lucrări de 
construcții și montaj, cit și prin pu
nerea în funcțiune la termen și în 
devans a unui important număr de 
obiective de investiții.

Pentru aceasta se impune ca 
principalele unități de montaj să-și 
examineze cu realism posibilitățile 
de care dispun, să întocmească pro
grame mobilizatoare de montaj, să 
aplice măsuri hotărite pentru folo
sirea cit mai’ rațională a forței de 
muncă și a utilajelor de execuție, 
in sfîrșit să promoveze metode de 
lucru moderne, eficiente, capabile să 
determine scurtarea substanțială a 
ciclurilor de montaj.

Desigur, creșterea susținută a 
ritmului de lucru pe șantiere este 

Dialectica progresului
care aveam să ajungem 
aveau un considerabil 
procent de imposibil de 
închipuit. Probabil așa 
trebuie să fie, spun, și a- 
daug că așa e bine intr-o 
istorie revoluționară, cnl 
fapta o ia inaintea închi
puirii și, nu in rare ca
zuri, închipuirea se vede 
confirmată de faptă in 
alte expresii decit a anti
cipat. Există un imprevi
zibil al istoriei, și nu ar 
fi omenească istoria, nu 
ar fi adevărată istoria 
fără această marjă largă 
in care gindul creator se 
manifestă peste limitele 
propriilor sale năzuinți !

De aceea, e greu de 
spus care este raportul 
intre realitatea unui' vis 
vechi de a avea ca formă 
de stat Republică in 
România și felul in care

noi ne închipuiam atunci 
că trebuie să fie această 
Republica. Dar nu-l deloc 
greu de spus ci Republi
ca de astăzi — in al cărei 
al patruzecilea an de 
existență am intrat — nu 
putea fi imaginată, a- 
tunci, in anii imediat 
postbelici, ci va fi. ceea 
ce este in 1987. De-a lun
gul a patruzeci de ani de 
atunci, s-au dovedit via
bilitatea și legitimitatea 
gestului istoric făptuit in 
decembrie 1947 tocmai 
prin acel caracter funda
mental definitoriu al său 
de a se fi situat in locul 
de pornire al unui șir de 
acte revoluționare deschi
se, permeabile nu la dog
me, ci oferindu-se nevoi
lor reale de dezvoltare 
ale țării și oamenilor din 
această țară. Istoria a cu

un pas important în direcția făuririi 
unei Europe iară arme nucleare, a 
sporirii încrederii intre statele și po
poarele continentului.

în timpul discuției, președintele 
Gert Petersen a prezentat poziția și 
preocupările P.S.P. din Danemarca, 
subliniind că acționează pentru crea
rea unor zone denuclearizate în nor
dul Europei și in alte regiuni ale 
lumii, pentru trecerea la măsuri con
crete de dezarmare.

Președintele Partidului Socialist 
Popular din Danemarca a dat o înal
tă apreciere politicii externe a 
României, inițiativelor și acțiunilor 
secretarului general al Partidului 
Comunist Român consacrate păcii si 
dezarmării și, in mod deosebit, re
centei hotăriri privind reducerea 
unilaterală cu 5 la sută a armamen
telor, efectivelor și cheltuielilor mi
litare, care reprezintă un exemplu 
de sprijin ferm, prin măsuri con
crete. al politicii de pace și dezar
mare.

în cursul convorbirii s-a arătat că 
un rol deosebit în înfăptuirea dezi
deratelor majore ale omenirii îl are 
întărirea conlucrării și solidarității 
dintre partidele comuniste, socialiste, 
social-democrate, dintre toate for
țele progresiste și democratice în 
lupta pentru triumful idealurilor de 
pace, democrație și progres social 
ale tuturor națiuniîor lumii.

La primire au participat tovarășii 
Petru Enache și Ion Stoian, membri 
supleanți ai Comitetului Politic 
Executiv, secretari ai C.C. al P.C.R.

Au luat parte, de asemenea, tova
rășii Hanne Jacobsen și Hans Nebel, 
membri ai delegației P.S.P. din Da
nemarca.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

■ ■ » - - -■ ■ . --- ' --- .

în primul rînd legată de organiza
rea exemplara a lucrărilor. Iar do
vada unei organizări cit mai bune 
6 oferă faptul ca, in orice moment, 
fiecare constructor și montor știe cu 
precizie ce are de făcut și acțio
nează in acest scop. Aceasta presu
pune aprovizionarea ritmica a punc
telor de lucru cu cantități de mate
riale suficiente, gospodărirea lor cu 
grijă, întărirea climatului de ordine 
și disciplina în muncă, sporirea 
răspunderii față de folosirea cu ran
dament deplin a timpului, ca și 
creșterea exigenței pentru calitatea 
ireproșabilă a lucrărilor analizate. 
Și o bună organizare mai cere ca 
nici una din sarcinile stabilite să nu 
fie aminată pentru mai tirziu, nici 
o problemă care apare să nu fie 
lăsată în suspensie, înțrucît ziua 
următoare ridică exigențe și mai 
mari, pune probleme noi, necesită 
eforturi suplimentare.

Acum, cuvîntul hotăritor în acti
vitatea de pe șantiere il au mai ales 
montorii. Dar eforturile lor nu pot 
fi desprinse de contribuția și activi
tatea depusă de ceilalți factori an
gajați în realizarea investițiilor — 
constructori și beneficiari, furnizori 
de utilaje tehnologice și producători 
de materiale de construcții. Nici un 
moment nu trebuie pierdut din ve
dere faptul că fiecare dintre acești 
factori are un rol bine definit, sar
cini precis stabilite in realizarea 
lucrărilor și că orice dereglare in 
acest lanț de responsabilități poaie 
compromite eforturile depuse în ve
derea punerii în funcțiune a obiec
tivelor planificate.

IN PAGINA A II-A - relatări 
de la șantierele Combinatului 
petrochimie Brazi, Combinatului 
siderurgic Călărași și din între
prinderea „Semănătoarea" Bucu
rești.

noscut noi accelerații 
după 1947, dar aceste ac
celerații s-au petrecut, 
trebuiau si se petreacă, 
mai ales in profunzime. 
Nu numai o regalitate 
anacronică trebuia înde
părtată. in realitatea ci 
imediat dinastică și in 
consecințele ei economi
ce : dar trebuia definit 
clmpul pentru construit, 
trebuia imaginat, cunos
cut ce sintem, cine sin- 
tem, care ne sint trebuin
țele. Eliberarea poporului 
de forme de guvernare 
depășite reprezintă un 
triumf at viziunii in care 
istoria este decisă de cei 
ce o înfăptuiesc efectiv.

Platan PARDĂU
(Continuare 
în pag. a III-a)
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PENTRU REALIZAREA. RITMICĂ^LNTEGIALĂ A.PLANULUI
IARNA, SEZON BUN DE LUCRU 

Șl PENTRU CONSTRUCTORI
Orientare fermă spre realizarea unor produse 

metalurgice de calitate superioară

In acest început de ianuarie, la 
instalația de distilare atmosferică și 
in vid, unul din marile obiective 
aflate in construcție la Combinatul 
petrochimic Brazi a început „nu
mărătoarea inversă". Peste puțin 
timp, instalația va intra in probe 
tehnologice, astfel încit, la sfirșitul 
primului trimestru, să-și atingă pa
rametrii proiectați și să funcționeze 
din plin. Și chiar dacă iarna pune, 
fără îndoială, probleme serioase în 
activitatea de construcții, la Brazi 
am putut constata un ritm intens de 
lucru, o organizare atentă a lucră
rilor ce pot fi executate, o puterni
că mobilizare din partea constructo
rilor și beneficiarului, toate dublate 
de o înaltă responsabilitate munci
torească față de sarcina punerii în 
funcțiune a acestui obiectiv.

La sfirșitul anului trecut, o dată 
cu intrarea în această fază avan
sată de execuție, comitetul de partid 
și consiliul oamenilor muncii au 
hotărît să introducă un nou sistem 
de lucru, pentru ca, încă din pri
mele zile ale Iui 1987, activitatea să 
se deruleze fără întrerupere. „Este 
vorba, ne spune tovarășul Alexan
dru Bănică, secretarul comitetului 
de partid pe combinat, de consti
tuirea unor comisii mixte, formate 
din reprezentanți ai . beneficiarului, 
constructorilor și proiectantului', care 
verifică pe faze stadiul și calitatea 
lucrărilor executate, astfel încit re
cepția finală să nu -dureze mult și 
să ridice cit mai puține probleme. 
Ca urmare, de la începutul acestui 
an, comisia a verificat și întocmit 
dosarele tehnice pentru circa 5 000 
de conducte.

Ce face beneficiarul pentru a 
sprijini activitatea constructorilor și 
a asigura preluarea „din mers“ a in
stalației ? Răspunsul la această în
trebare l-am aflat în instalație, unde 
am stat de vorbă cu tînărul subingi- 
ner Alexandru Neagu, șeful instala
ției. După ce ne-a condus la citeva 
puncte de lucru, unde muncitori și 
specialiști cu experiență de la ve
chile instalații executau verificările 
tehnologice pentru aparate, realizau 
probe de presiunq, urmăreau func
ționarea pompelor, ventilatoarelor și 
compresoarelor, inventariind pro
blemele rămase de rezolvat. șeful 
instalației ne-a precizat că imediat 
după terminarea acestor lucrări se 
va trece la execuția probelor me
canice, la probele de etanșeitate, în 
paralel cu asigurarea cu abur, aer, 
gaz inert și energie electrică. „Sigur, 
au fost și unele greutăți, ne-a spus 
subinginerul Alexandru Neagu. Ast
fel, la cuptoarele instalației, in tim
pul probelor de presiune, s-au con
statat unele deficiențe care au nece
sitat remedieri. La solicitările bene
ficiarului, întreprinderile furnizoare 
de utilaje — întreprinderea, de uti
laj tehnologic Buzău, întreprin
derea mecanică de utilaj tehnologic 
Moreni și întreprinderea de pompe

Creșterea puternică a producțiilor agricole
— în centrul activității politico-organizatorice

Ca întindere, Consiliul agroindus
trial Huși este unul dintre cele mai 
mari din județul Vaslui. In perime
trul consiliului iși desfășoară activi
tatea o intreprindere agricolă de 
stat, opt .cooperative agricole de 
producție și trei asociații care dis
pun împreună de 29 000 hectare te
ren, din care 7 000 hectare irigate și 
2 252 hectare plantate cu vii, de 
puternice sectoare zootehnice cu 
12 000 taurine. 48 000 ovine, 12 000 
porcine și altele. Și un bilanț al re
zultatelor obținute: pentru producții
le sale, întreprinderii agricole de stat 
Huși i s-a conferit „Ordinul Muncii" 
clasa I. în ciuda condițiilor climati
ce nefavorabile din anul 1986, șapte 
unități, printre care cooperativele a- 
gricole de producție Corni, Huși, Po- 
gănești, asociația Rișești, au realizat 
producții de porumb cu 15—30 la 
sută mai mari decit cele planifi
cate, iar cinci unități au recoltat, 
peste plan, 2 500—4 100 kg struguri 
la hectar, ceea ce a făcut ca la aceste 
culturi consiliul să înregistreze cele 
mai mari producții medii din județ; 
au fost îndeplinite pe ansamblul 
consiliului producțiile prevăzute de 
carne, lapte de vacă și oaie și au 
fost atinse nivelurile stabilite pen
tru efectivele din zootehnie.

„Toate aceste rezultate — ne spune 
tovarășul loan Netedu, organizator 
de partid, președintele consiliului 
agroindustrial — reflectă forța de 
acțiune a organizațiilor de partid in 
mobilizarea cooperatorilor, mecaniza
torilor și specialiștilor pentru înde
plinirea sarcinilor de plan. In acest 
sens, un rol important i-a revenit 
și îi revine biroului de coordonare 
a activității politico-organizatorice 
de'partid din cadru! consiliului nos
tru. în calitate de secretar al birou
lui. am avut permanent în vedere 
faptul că principala îndatorire a

București —' au răspuns cu prompr 
titudine".

Adăugăm la toate acestea și fap
tul că, încă de la începutul anului, 
constructorii și-au concentrat for
țele și capacitatea tehnică, aducînd 
personal suplimentar' și lucrind în 
schimburi prelungite. De asemenea, 
toate utilajele sînt asigurate, iar cea 
mai mare parte din lucrările afe
rente instalației sînt gata. în sfirșit. 
au fost clarificate toate problemele 
de proiectare, iar personalul de ex
ploatare este pregătit de „startul" 
în producție. Argumente că noul 
obiectiv va fi pus în funcțiune in 
cel mai scurt timp. Certitudini că, 
după aceea, va funcționa și produce 
la parametri superiori.

Ioan MARINESCU

RESPECTAREA

Luni, 12 ianuarie, înainte de ora 7, 
montorii din formația maistrului 
Aurel Gagiu au zăbbvit, citeva "fn'i- 
nute, in fața unui panou afișat chiar 
la locul lor de muncă : Fabrica de 
aglomerare de pe șantierul Combi
natului siderurgic din Călărași. Pe 
acest panou, fiecare muncitor are o 
rubrică a lui, in care sint consem
nate decadal rezultatele obținute. 
„Nu e rău, dar se putea și mai bine" 
— a remarcat șeful de echipă Con
stantin Buturugă, analizînd cu un 
ochi critic rubricile celor 9 băieți 
din echipa sa, echipă căreia i s-a 
încredințat una din cele mai dificile 
lucrări : montarea pereților despărți
tori la electrofiltre.

— După cifrele din panou, toate 
peste sută la sută, ați intrat cu bine 
în noul an, îi spun maistrului Aurel 
Gagiu.

— Știți de ce 7 îmi răspunde aces
ta cu o întrebare. Pentru că fiecare 
muncitor din brigada noastră are 
stabilite, pe lucrări și zile, cu exac
titate absolută și în detaliu, toate 
operațiile pe care le are de executat 
pentru a se încadra întocmai in teh
nologiile de montaj. Am procedat 
așa deoarece lucrările la montaj la 
acest obiectiv sint extrem de pre
tențioase. Totul trebuie făcut de cea 
mai bună calitate, altfel cea mai 
mică eroare sau neglijență poate, 
impieta mai tirziu asupra fluxului 
tehnologic de mare complexitate 
cum este cel de la fabrica de aglo
merare. Important este faptul că oa
menii au înțeles bine această cerință, 
acționind intr-un climat de ordine și 
disciplină desăvîrșite.

Am răsfoit condica de pontaj. In 
prima decadă a lunii ianuarie, nici 

acestui organism constă in a îndru
ma și sprijini in așa fel munca po- 
litico-organizatorică a organelor și 
organizațiilor de partid de pe raza 
consiliului, incit ele să poată asigu
ra unirea tuturor forțelor umane și 
folosirea cît mai bună a mijloacelor 
tehnico-materiale in vederea În
făptuirii obiectivelor noii revoluții 
agrare, a indicațiilor și orientărilor 
secretarului general al partidului 
nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu".

Examinarea cu atenție a activității 
biroului de coordonare in îndru
marea și sprijinirea organelor și or
ganizațiilor de partid pune în evi
dență cu claritate direcțiile aceste
ia : îmbunătățirea organizării și 
planificării muncii, exercitarea con
trolului înfăptuirii hotărîrilor și pla
nurilor de măsuri, întărirea vieții 
interne de partid, afirmarea spiritu
lui de ordine și disciplină, aplicarea 
cu consecvență a normelor democra
ției interne de partid și alte laturi 
ale muncii politico-organizatorice. E- 
vident, biroul iși desfășoară activi
tatea pe baza unui plan trimestrial 
amănunțit, elaborat pe capitole, cu 
răspunderi nominalizate și termene 
precise. La întocmirea planurilor 
trimestriale se are în vedere o 
strînsă corelare a sarcinilor și măsu
rilor economice cu acțiunile politico- 
organizatorice și educative. Bunăoa
ră, prevederile din planul trimestru
lui în curs, consacrate dezvoltării și 
modernizării fermelor si complexe
lor zootehnice, au fost legate de or
ganizarea muncii, repartizarea ju
dicioasă a forțelor, controlul îndepli
nirii hotărîrilor, antrenarea tuturor 
comuniștilor în onorarea exemplară 
a sarcinilor încredințate. Totodată, 
se acordă o deosebită atenție îmbi
nării muncii cu finalitate imediată 
cu aceea de perspectivă. Dintre pre
ocupările „la zi" am reținut întări

PROGRAME TEMEINIC FUNDAMENTATE,
RIGUROS

Auspiciile sub care și-au început 
activitatea în noul an constructorii 
și montorii de pe șantierul marii 
întreprinderi „Semănătoarea" din 
București sînt dintre cele mai bune. 
O demonstrează mai întii bilanțul 
primei decade din ianuarie, răstimp 
în care au fost executate : lucrările 
de hidroizolații la distribuitoarele de 
căldură aferente punctului tehnic de 
la secția de sculărie ; importante lu
crări de zidărie și fundații in ve
derea montării mașinii de rulat roți 
dințate la cald ; montajul mașinilor 
de brichetat șpan. De asemenea, 
peste tot, în hala de montaj gene
ral, s-a lucrat la fundații. închi
deri, montaj de instalații și utilaje. 
In magazia generală mecanizată 
s-au turnat betoane.

o întîrziere sau absență. Iar luni 
dumineața rubricile „întârziat" sau 
„absent"' rămăseseră tot albe,” ceea ce 
explică în mare măsură startul foar
te bun al brigăzii de montori in 
noul an. De altfel, întreaga platfor
mă siderurgică din Călărași, colecti
vul întreprinderii de antreprize con- 
strucții-montaj siderurgice Călărași 
este ferm hotărît să-și îndeplinească 
exemplar sarcinile de plan.

— Prin programele de măsuri 
dezbătute și însușite de întregul co
lectiv, punem un accent prioritar pe 
realizarea riguroasă â stadiilor fizi
ce programate, condiția sine qua non 
pentru punerea în funcțiune a obiec
tivelor stabilite în acest an, ne 
arată ing. Nicolae Bîrcă, director ge
neral al întreprinderii de construe^ 
ții și montaje siderurgice din Că
lărași. Fabrica de aglomerare este 
unul din aceste obiective, extrem de 
important pentru fluxul de produc
ție al combinatului și de aceea îi 
acordăm atenția cuvenită.

Urmărind, de altfel, la lucru pe 
montorii din formațiile maiștrilor 
Aurel Gagiu și Gheorghe Trotușanu, 
cărora li s-au încredințat lucrările 
de montaj la acest obiectiv, am putut 
remarca ordinea și disciplina in care 
se desfășoară întreaga activitate, fie
care știind exact unde și cum trebuie 
montat fiecare reper in parte. în 
vederea sporirii productivității mun
cii, chiar și in aceste condiții grele 
de iarnă, se execută la sol preasam- 
blarea unor instalații care urmează 
să fie montate lă mare înălțime, 
totul decurgînd conform celor stabi
lite pentru ziua de azi, 12 ianuarie.

Mihail DUMITRESCU

rea rindurilor organizațiilor de 
partid, pregătirea viitoarelor cam
panii agricole, consolidarea sectoare
lor zootehnice. Cît privește acțiunile 
cu „bătaie lungă", menționăm pre
gătirea politico-ideologică și profe
sională a oamenilor, efectuarea lu
crărilor de îmbunătățiri funciare, a- 
plicarea noului mecanism economic, 
implicarea mai puternică și respon
sabilă a. specialiștilor in eforturile

VIAȚA DE PARTID

în Consiliul agroindustrial 
Huși

pentru obținerea unor producții su
perioare. Merită relevat că în ca
drul consiliului agroindustrial func
ționează o universitate politică și 
de conducere îndrumată direct de 
secția de propagandă a comitetului 
județean de partid.

Așa cum a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recenta plena
ră a C.C. al P.C.R., hotăritoare este 
activitatea practică pentru înfăptui
rea in bune condiții a planurilor și 
programelor stabilite. In acest sens, 
membrii biroului de coordonare nu 
numai că participă efectiv la elabo
rarea planurilor, dar sint implicați 
direct in îndeplinirea prevederilor 
cuprinse în aceste planuri. Secre
tarul biroului de coordonare a ținut 
să precizeze că. pentru a nu pierde 
nimic din vedere și a urmări pro
blemele esențiale, își întocmește un 
program săptămînal de activitate in 
care sint prevăzute atit participarea

Ne oprim aici cu trecerea în re
vistă a lucrărilor realizate pină a- 
cum. Nu înainte de a sublinia buna 
organizare a activității constructori
lor și montorilor, strinsa colaborare 
dintre aceștia. Se acționează coor
donat. intr-un climat de ordine și 
disciplină, după programe de lucru 
riguros întocmite, urmărite pe zile 
și faze de lucrări și respectate cu 
strictețe. Cel mai convingător argu
ment ni-1 oferă ing. Dan Tudose, 
adjunct de șef de brigadă de mon
tori :

— Mîine (azi — n.n.), la secția de 
sculărie va putea fi livrată căldură, 
?entru că lucrarea este terminată.

n program ne înscriem și cu cele
lalte lucrări planificate pentru a- 
ceastă perioadă, datorită puternicei 
mobilizări de forțe și de mijloace 
mecanice înregistrate în aceste zile 
pe șantier.

Secvențele reținute pe peliculă în 
timpul raidului nostru sînt la rîndul 
lor cît se poate de elocvente : în 
atelierul de tratamente termice (fo
tografia din stingă), echipa de zidari 
condusă de Marinei Lambă finisează 
fundația pe care vor fi instalate, 
in zilele următoare, bazinele de tra
tamente termice. în fotografia din 
dreapta, Petre Protopopescu, Marcu 
Ion și Gheorghe Chioreanu mai veri
fică încă o data precizia cu care a 
fost montată mașina de imprimat ma
trițe, în secția de sculărie. Iar ase
menea secvențe pot fi intilnite pe 
șantier, practic la tot pasul.

— Intr-adevăr, am intrat bine în 
noul an, ne confirmă impresiile și 
tovarășul Constantin Velea, secre
tarul comitetului de partid al între
prinderii. Desigur, iși fac simțite 
efectele din plin atît măsurile luate 
pentru pregătirea condițiilor de 
lucru pe timpul iernii, cît și coordo
narea permanentă a lucrărilor de 
către noi, beneficiarul de investiții. 
Nu este lipsit de interes să arăt că 
participăm cu forțe sporite la mon
taj, sprijinind îndeaproape pe con
structori și montori.

Așadar, prima decadă a lunii s-a 
încheiat cu rezultate rodnice. Zilele 
și săptămînile următoare aduc insă 
sarcini mult sporite, fapt care im
pune ca măsurile luate pină acum 
să fie întărite prin noi acțiuni, me
nite să contribuie la creșterea în 
continuare a ritmului de execuție. 
Cerință pe deplin posibil de realizat 
dacă ținem seama de potențialul 
tehnic și experiența acumulată de 
constructori.

în final, un apel de pe șantier 
adresat întreprinderii de contactoare 
din Buzău, solicitată să livreze linii
le de montaj general pentru suban- 
samble și standurile de rodaj pen
tru motoare și combine. Apel pe 
care sîntem convinși că furnizorul 
l-a recepționat, onorîndu-și în cel 
mai scurt timp obligațiile asumate.

Euqcn DICHJSEANU

la adunări generale de partid, ana
lize, la alte acțiuni organizatorice, 
cit și efectuarea unui control ne
mijlocit in organizațiile de partid 
din unitățile de producție. In această 
perioadă, bunăoară, secretarul bi
roului de coordonare, concomitent 
cu urmărirea îndeplinirii sarcinilor 
de producție (dimineața iși incepe 
ziua de muncă in sectoarele zooteh
nice), participă la invâțămmtul po
litico-ideologic și cel agrozootehnic 
pentru a veghea la asigurarea unui 
conținut cit mai Înalt pregătirii po
litice și profesionale a mecanizato
rilor și cooperatorilor.

„Pentru cuprinderea tuturor sec
toarelor de activitate ale consiliului 
nostru agroindustrial, membrii birou
lui de coordonare sint repartizați pe 
organizații de partid și unități, unde 
urmăresc îndeaproape îndeplinirea 
atit a propriilor programe și planuri 
de măsuri, cît și a obiectivelor sta
bilite pe ansamblul consiliului — ne 
spune tovarășul Toader Lăcătușu, 
directorul S.M.A. Eu, de exemplu, 
îndrum și controlez activitatea din 
comuna Drincenl și de la asociația 
Rișești, răspund de Întreaga muncă 
de partid ce se desfășoară aici, a- 
cordind o atenție deosebită' îndepli
nirii sarcinilor economice. Periodic 
informez biroul de coordonare despre 
modul in care îmi îndeplinesc sar
cinile încredințate, despre probleme
le pe care le ridică intr-un moment 
sau altul desfășurarea producției 
agricole șl zootehnice".

Consiliul agroindustrial Huși con
sideră drept una dintre atribuțiile sale 
importante generalizarea operativă 
și eficientă a experienței pozitive. 
Ca atare, pornind de la rezultatele 
obținute în unitățile fruntașe ale 
consiliului, biroul de coordonare se 
ocupă cu stăruință de popularizarea 
și extinderea metodelor înaintate

Răspund toate noile produse și 
tehnologii elaborate de cercetarea 
științifică din domeniul metalur
giei cerințelor stringente ale eco
nomiei, avind în vedere că meta
lurgia este una din principalele 
ramuri producătoare de materiale? 
Cit de prompt este răspunsul cerce
tării metalurgice la nevoile indus
triei de profil 7 Dar la solicitările 
celorlalte ramuri 7 A fost scurtat 
considerabil drumul de la rezultate
le de laborator la transpunerea lor 
in producție 7 Cu alte cuvinte, 
cum răspund cercetătorii din do
meniul metalurgici cerințelor expre
se formulate de secretarul gene
ral al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUSESCU. pentru 
cercetarea științifică și ingineria 
tehnologică 7 In acest sens am soli
citat precizări directorului adjunct 
științific al Institutului de cercetări 
metalurgice, dr. ing. Petre Ianc.

— Pentru a răspunde prin lim
bajul faptelor, așa cum ne cere 
secretarul general al partidului, voi 
prezenta unul dintre cele mai repre
zentative produse din ultimul an, 
grăitoare pentru eforturile institutu
lui nostru. în vederea creșterii ni
velului calitativ al producției meta
lurgice. prin realizarea de sortimen
te cu prelucrare avansată. Este 
vorba de un nou tip de ta
ble groase realizate in colabo
rare cu Combinatul siderurgic 
Galati pentru industria de utilaj 
chimic. mai precis de patru noi 
mărci de oțeluri speciale, rezistente 
Ia temperaturi ridicate, care pini 
deunăzi se procurau din import. Cît 
de lung a fost drumul asimilării 
acestor materiale ale tehnicii de 
virf 7 In mai puțin de un an s-au 
parcurs toate fazele „plămădirii" 
unui nou produs', respectiv cerceta
rea. experimentarea, omologarea și 
apoi livrarea către beneficiari a 
tuturor cantităților solicitate. Această 
considerabilă scurtare a ciclului cer- 
cetare-proiectare-producție nu ar fi 
fost însă posibilă dacă n-ar fi lu
crat ceas de ceas alături de cercetă
torii noștri, ca Petre Marian. C. Nu^ 
țescu, N. Ghiban, M. Dobrescu, și nu
meroși alți tineri și entuziaști spe
cialiști de la combinatul siderur
gic gălățean. Dintre aceștia, i-aș 
aminti pe inginerii V. Munteanu,
M. Budur. G. Preotu. S. Ene Și
N. Trandafir. Pasiunea pentru nou 
i-a animat, de vreme ce n-au știut 
ce este odihna pînă nu s-au „lămu
rit" pe deplin lucrurile. Poate că și 
ambiție a fost la mijloc, dar ambiție 
în cel mai bun sens al cuvîntului. 
Fiecare dintre aceștia a ținut ca, în 
faza tehnologică de care răspundea, 
totul să fie la înălțime. Și nu e de 
mirare, pentru că tehnologiile fiind 
in flux orice dereglare apărută în- 
tr-un anumit loc putea compromite 
întregul ansamblu.

— Se poate vorbi si în cazul altor 
noi prodtise de o scurtare semnifica
tivă a ciclului cercetare-producție- 
marfă 7

— Incontestabil că, față de abil 
precedenți, s-a scurtat simțitor pe
rioada afirmării noilor produse și 
tehnologii. De o atenție deosebită se 
bucură, firește, temele cuprinse în 
programele prioritare de cercetare și 
dezvoltare tehnologică pe care la
boratoarele și colectivele institutului 
nostru s-au angajat să le rezolve în 
cursul acestui cincinal. Adoptate ca 
urmare a dezbaterii de către comu
niști. de către toți specialiștii din in
stitut a sarcinilor reieșite din Con
gresul stiintei și învătămintului. 
aceste programe suplimentare de 
cercetare se referă la noi materiale 
metalice de virf. aliaje pentru in
dustria electrotehnică . și electroni
că. produse refractare pentru teh
nologii neconventionale. noi tehnolo
gii metalurgice, la îmbunătățirea ar
zătoarelor si a instalațiilor de arde
re; la reducerea consumului de elec
trozi. Ia introducerea automatizării 
și robotizării în siderurgie etc. Noile 
mărci de oțeluri de la Galați, pe 
care tocmai le-am evocat, constituie 
rodul Programului prioritar vizind 
realizarea de table groase din oțe
luri insensibile la fragilizare. In dru
mul rapid- spre afirmare se află însă 
și alte materiale si tehnologii pre
văzute de celelalte programe prio
ritare. Este cazul, bunăoară, al tur
nării sub presiune. La fel. în ce pri
vește insuflarea combinată și post- 
combustia in convertizoare cu oxi

de muncă, a tehnologiilor moderne, 
organizind numeroase și utile schim
buri de experiență. La Huși a fost 
organizat un schimb de experiență 
consacrat aplicării sistemului prac
ticat de Stațiunea de cercetări Pe- 
rieni privind plantațiile de vii pe 
terenurile in pantă. Rezultatul 7 In 
mai multe unități (C.A.P. Lunca 
Banului și Corni, asociația Rișești) 
au fost plantate in 1986 alte 220 ha 
cu vii, pe agroterase mai late, in 
întregime meeanizabile și, evident, 
mai productive. In același timp, a 
fost preluat de toate cooperativele 
agricole de. producție procedeul fo
losit la întreprinderea agricolă de 
stat Huși pentru evidența strictă și 
permanentă, pe bază de fișe, a 
tuturor cheltuielilor de producție, 
pe unități, ferme și lucrări. Aplicarea 
acestui sistem, coroborată cu întreaga 
gamă a muncii politico-organizato
rice, a făcut ca cele mai multe uni
tăți din cadrul consiliului agroindus
trial să se autofinanțeze. Alte schim
buri de experiență au fost organi-. 
zate la Lunca Banului. Huși și Stă- 
nilești și au avut ca temă moderni
zarea sectoarelor zootehnice. Aceste 
acțiuni s-au concretizat ih folosirea 
pe scară mai largă in construcțiile 
din zootehnie a materialelor locale.

Deși rezultatele pe ansamblul Con
siliului agroindustrial Huși sînt 
bune, ele ar putea fi insă și mai 
bune dacă producțiile din toate uni
tățile agricole ar fi Ia nivelul celor 
fruntașe. Iată un obiectiv major pe 
care biroul de coordonare, toate or
ganele și organizațiile de partid de 
pe raza acestui consiliu agroindus
trial trebuie să-l situeze, cu mai 
multă stăruință, in centrul activității 
politico-organizatorice.

Petru NECULA
corespondentul „Scînteii” 

gen. Lucrările în faza de pilot s-au 
încheiat ; originalul procedeu s-a 
omologat ; urmează implementarea, 
pentru care, impreună cu specialiștii 
din IPROMET și C. S. Galați au 
fost stabilite măsurile necesare.

— La recenta plenară a C.C. al 
P.C.R.. referindu-se Ia programele 
privind modernizarea tehnologiilor, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia 
necesitatea ca pretutindeni în eco
nomie forțele să fie astfel concen
trate încit să nu se scape din ve
dere tocmai rezolvarea problemelor 
de bază. Cum răspunde acestei ce
rințe cercetarea metalurgică. în con
dițiile în care și-a asumat rezol
varea unui mare număr de teme, de 
programe de cercetare 7

— Prin asumarea noilor progra
me de cercetare, avem în ve
dere tocmai rezolvarea unor pro
bleme de bază legate de ridicarea 
calității și a nivelului tehnic al pro
ducției metalurgice. $i este foarte 
important ca aceste sarcini să fie în
deplinite exemplar, deoarece rezulta
tele obținute în metalurgie influen
țează intr-o măsură însemnată în
făptuirea programelor de dezvoltare 
a industriei constructoare de ma
șini, a celorlalte ramuri de care de
pinde progresul economico-social al 
tării.

Cum ne organizăm ca să nu ne 
scape tocrhai... esențialul 7 Acționăm 
in strînsă colaborare cu marile com
binate si uzine metalurgice, cu ce
lelalte institute și centre de cerce
tare și proiectare ale ramurii, cu ca
dre din învătămîntul superior, sub 
coordonarea directă a conducerii 
Ministerului Industriei Metalurgice.

Trebuie să . subliniem că, în 
întreaga activitate, cercetarea și

în confruntare 
creatoare cu 

cerințele economiei,

ingineria tehnologică metalurgică 
se bucură de sprijinul generos, de 
îndrumarea de cea mai înaltă com
petență a tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, sa
vant de largă recunoaștere inter
națională, președintele Consiliului 
Național al Științei și Invățămîntu- 
lui. De aceea nu uităm nici o clipă 
că. pentru realizarea unor produse 
care să poată rivaliza cu cele mai 
bune realizări de pe plan mondial, 
trebuie să ne îngemănăm forțele cu 
cele ale specialîștiloi- din unități de 
concepție și de execuție din indus
tria constructoare de mașini, indus
tria chimică și petrochimică, indus
tria energetică, minieră, electroteh
nică și electronică.

— După ce criterii apreciati că un 
produs se situează Ia nivelul celor 
mai bune realizări obținute pe plan 
mondial 7 Puteți oferi și aici exem
ple care să ilustreze forța de crea
ție. potențialul tehnic de care dispu
ne industria metalurgică ?

— In primul rînd. după cantitatea 
mare de rafinament tehnologic înglo
bat și cantitatea cît mai redusă de 
materii prime si de energie consu
mată. Bunăoară, oțelurile inoxidabile 
cu carbon scăzut, realizate la combi
natele siderurgice de la Galați și 
Hunedoara, pe bază de tehnologii 
proprii, permit ca România să se 
înscrie astăzi alături de țările indus
trializate care produc in condiții eco
nomice oțeluri aliate de mare rafi
nament tehnologic. Consumul de fe
roaliaje. de energie electrică și de 
material refractar sensibil redus 
Țață de cel înregistrat prin tehnolo
gia clasică explică de ce astfel de 
procedee dețin astăzi prioritatea pe 
plan mondial.

— Puteți arăta și vreun exemplu 
de ultimă oră 7

— Unul deosebit de proaspăt 
este oferit de noile oțeluri ușor 
sudabile. cu rezistență ridicată 
și tenacitate la temperaturi co- 
borîte, stabile în medii coro- 
zive. Realizate în colaborare cu 
specialiști ai Combinatului side
rurgic Galați și din industria chimi
că. aceste produse înglobează mult 
rafinament tehnologic. Ele reprezin
tă. de fapt, o sumă de tehnologii de 
Virf. perfect controlate ; incepînd cu 
un nou procedeu de elaborare a unui 
oțel foarte pur. cu reținerea comple
tă a zgurii in convertizor. continuind 
cu microalierea. tratarea in vid. in
suflarea de pulberi, turnarea conti
nuă. cu protecția jetului de otel, fe
rit astfel de orice contaminare prin 
contactul cu aerul, și sfirșind cu la
minarea controlată, adică in limite 
de temperatură foarte strinse. astfel 

-încit oțelul să aibă o anumită struc
tură. adică mărime de grăunte, care 
să-i confere ansamblul de proprie
tăți preconizat. Și in ce privește per
formanțele. aceste noi oteluri sint 
cam ceea ce este în sport un deca- 
tlonist fată de un atlet cu un singur 
talent și o singură specializare. De 
notat, printre altele, marea puritate 
a acestor oțeluri, sulful reprezentînd 
maximum 0.005 la sută fată de 0,015 
la sută cit există in otelurile cu 
aceeași compoziție chimică, dar lami
nate convențional. Cit privește re
zistența mecanică, aceasta este cu 
cel puțin o treime mai mare, iar 
cea la șocuri de temperaturi cobori- 
te. de cel .puțin două ori mai mare. 
Notabil este și că aceste sporuri de 
rezistentă și tenacitate sint obținute

TIMIȘOARA

Livrări suplimentare la export
Colectivul întreprinderii „Elec

tromotor" — Timișoara a încheiat 
prima decadă de muncă din noul 
an cu realizări superioare la toți 
indicatorii de plan. Succesul are la 
bază aplicarea fermă a măsurilor 
cuprinse în programele de orga
nizare și modernizare a proceselor 
de producție, ceea ce a asigurat 
creșterea substanțială a producti
vității muncii, concomitent cu fa
bricarea unor produse de ridicat 
nivel tehnic și calitativ. Astfel, 
unitatea și-a onorat exemplar obli
gațiile contractuale față de benefi

în condiții de microaliere. adică de 
consum infim de elemente costisitoa
re. cum ar fi vanadiul. niobiul etc.

— Care sint posibilele utilizări ale 
acestor noi oțeluri și pe cînd fabri
cația lor curentă 7

— Utilizările posibile : de Ia con
strucția de •poduri pină la realizarea 
de recipienți sub presiune. Si ca să 
preintîmpin o iminentă întrebare, 
precizez că anul trecut au inceput 
cercetările de laborator la această 
temă. Tot anul trecut s-au realizat 
experimentările și s-a trecut la im
plementarea industrială. Anul acesta 
urmează ca prin realizarea unor mo
dernizări pe linie dc fabricație, mai 
ales prin dotarea cu aparatură de 
măsură și control suplimentară, să 
înceapă fabricația curentă a oteluri
lor de acest tip.

— Nu s-ar putea extinde lamina
rea controlată 7

— In favoarea generalizării ple
dează marile ei efecte economice. 
In urma laminării controlate, otelul 
capătă proprietăți similare cu cele de 
după tratamentul termic. Si. in
tr-adevăr. o mare parte din tablele 
groase din oțel carbon slab aliat se 
pretează Ia extinderea laminării con
trolate. în acest scop, conducerea 
ministerului a stabilit sarcini con
crete atît pentru cercetarea și pro
iectarea metalurgică, cît și pentru 
compartimentele tehnice din com
binate.

— Institutul conlucrează si cu spe
cialiști din alte „vetre" ale siderur
giei la fel de bine ca si cu cei de 
la Galați în obținerea unor produse 
competitive 7

— Firește. Iată un singur exem
plu : conjugarea eforturilor noastre 
cu cele ale specialiștilor de la „La
minorul" Roman pentru realizarea 
burlanelor și prăjinilor de înaltă re
zistentă. De fapt, laboratoarele noas
tre de lucru sint acum în combinate. 
Timpul nu ne permite să separăm 
in etaoe distincte cercetările de 
laborator, ne instalatiile-nilot si in
dustriale. Ele se îngemănează si se 
aulică, fără nici un fel de tergiver
sări, chiar la scară industrială, fără 
să fie afectată insă producția. în 
prezent, reușita este de partea celui 
care cunoaște și industria si labora
torul. dar face deseori din industrie 
laboratorul de verificare a noilor 
soluții.

— Actuala bază materială a indus
triei răspunde cerințelor cercetării?

— Putem spune că. în prezent, și 
condițiile din industrie sînt Ia nive
lul de precizie al condițiilor dintr-un 
modem laborator — vezi tratarea 
otelului în vid. cu elemente desulfu- 
rante. laminarea controlată, tehnolo
gii care oină nu demult erau doar 
privilegiul laboratoarelor. Si aceas
ta se datorează grijii de care qțft 
bucură industria metalurgică din 
partea conducerii superioare de 
partid, personal a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. De notat că, 
pentru continua perfecționare a teh
nicilor de măsură și control a pro
ceselor din metalurgie, sub condu
cerea Comitetului Național pentru 
Știință și Tehnologie, a fost antre
nată industria constructoare de ma
șini și institutele de profil.

Pentru noi. un fertil cadru de 
desfășurare a activității de cer
cetare îl constituie si noua uzină 
de pe lingă institutul nostru. înfiin
țată in urma vizitei secretarului ge
neral al partidului ne platforma 
1CEM. In anul recent încheiat, aici 
au fost obținute materiale de înaltă 
performanță, pentru care în lume 
există, la ora actuală, doar cîțiva 
producători. Este vorba, în principal, 
de o serie de produse metalurgice 
foarte solicitate în electronică, elec
trotehnică, în alte industrii de vîrf.

— Isi păstrează însă cercetarea su
ficientă disponibilitate fată de ne
voile industriei de profil 7

— Pentru solutionarea problemelor 
„arzătoare" din industrie, la inițiati
va conducerii ministerului industriei 
metalurgice, au fost constituite co
lective mixte de cercetători cu ex
periență din ICEM. proiectant! de la 
IPROMET și IPROLAM. specia
liști din combinatele siderurgice. 
Bunăoară, in prezent, asemenea 
colective, nn fol de brigăzi mobile, 
acordă sprijin la realizarea integra
lă a programelor pentru energetică.

— Ce alte obiective iși propune in
stitutul pentru anul acesta 7

— Calitate, productivitate, consu
muri reduse de energie, materii pri
me și materiale — iată obiectivele 
ce vor polariza eforturile specialiș
tilor din cadrul ICEM și in noul an. 
Sîntem conștienți că. in anul 1986, 
cercetarea și ingineria tehnologică 
din metalurgie au înregistrat și une
le realizări situate cu mult sub ni
velul cerințelor și al posibilităților. 
Neajunsuri s-au manifestat mai ales 
in legătură cu asigurarea unor sor
timente de înalt nivel tehnic, precum 
și cu incadrarea în consumurile spe
cifice planificate. Sîntem însă ho- 
tărîți ca. pe viitor, cercetarea și in
gineria tehnologică metalurgică să-și 
aducă o contribuție mai substanția
lă la îndeplinirea sarcinilor de mare 
complexitate si însemnătate care re
vin metalurgiei în actuala etapă de 
dezvoltare a economiei naționale. 
Anul acesta, metalurgia va trebui să 
facă un remarcabil pas înainte pe 
drumul înnoirii și modernizării pro
ducției. al ridicării nivelului calita
tiv al întregii activități. în ce ne pri
vește, ne-am stabilit cu precizie căile 
de acțiune care să asigure promo
varea susținută a progresului tehnic 
în această ramură de bază a econo
miei.

Ioana DABU

ciarii interni, livrînd totodată în 
avans și primele loturi de produse 
din comenzile acestui an unor 
parteneri de peste hotare. Bună
oară, in R.D. Germană au fost li
vrate 2 000 motoare electrice. în 
Franța, peste 1 000 de motoare elec
trice și polizoare. iar în Egipt 5 000 
micromotoare. Intr-un stadiu avan
sat de execuție se află, de aseme
nea, alte loturi de mașini electrice 
destinate unor firme din U.R.S.S., 
S U.A.. Belgia, Italia. Malayezia, 
Kenya, Olanda, care vor fi livrate 
în avans. (Cezar Ioana).
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TELEGRAMA ADRESATĂ 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 

președintele Republicii Socialiste România,

de participanții la Plenara*  lărgită a Consiliului 
de conducere al Ministerului Comerțului Exterior 

și Cooperării Economice Internaționale

0 Teatrul Național (14 7171, sala ma
re) : Vlaicu Vodă — 18 ; (sala ateli
er) : Domnul Cchov e îndrăgostit 
— 18
0 Filarmonica „George Enescu" 
(15 63 75, Ateneul Român) : Seară de 
muzică și poezie. „Pastel de iarnă". 
Corul filarmonicii. Dirijor : Nicolae 
Bica — 13
0 Opera Română (13 18 57) : Faust 
— 18
• Teatrul de operetă (14 80 11, la sala 
mică a Teatrului Național) ; Contesa 
Maritza — 18.30
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 73 46) :

Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,
în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii care activează 

în comerțul exterior, ne exprimăm nețărmurita recunoștință pentru rolul 
esențial, holăritor, pc care il are activitatea multilaterală, internă și 
internațională, desfășurată de dumneavoastră pentru lărgirea și conso
lidarea relațiilor economice și a cooperării economice cu alte țări, pentru 
dezvoltarea și sporirea eficientei intregii noastre activități, pentru creș
terea fără precedent a prestigiului României în lumea contemporană.

îndrumările și indicațiile prețioase, de inestimabilă valoare teoretică 
și practică, formulate de dumneavoastră, exigentele imprimate prin în
drumarea și orientarea concretă a activității de comerț exterior, largile 
deschideri create prin dialogul la nivelul cel mai înalt cu șefi de state 
și guverne din țările socialiste, țările in curs de dezvoltare și din cele 
capitaliste dezvoltate, au sporit in mod hotărîtor contribuția relațiilor 
economice externe la dezvoltarea economico-șocială generală a țării 
noastre, la extinderea schimburilor comerciale și a cooperării interna
ționale a României.

Sarcinile care ne revin de creștere a exporturilor românești, în con
diții de eficientă economică sporită, au Ia bază aplicarea programelor 
privind cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și introducerea pro
gresului tehnic, elaborate sub conducerea tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, eminent om politic și savant de renume mon
dial, căreia îi aducem — și cu acest prilej — un respectuos omagiu.

Ne angajăm solemn în fața dumneavoastră să facem totul pentru în
făptuirea neabătută a hotăririlor Congresului al XIII-Iea al Partidului 
Comunist Român, pentru a realiza în mod exemplar sarcinile trasate, 
indicațiile și orientările privind dezvoltarea activității de comerț exterior 
și cooperare economică internațională, creșterea substanțială a contribuției 
acestei activități la dezvoltarea generală a patriei noastre libere și inde
pendente.

Exprimindu-vă sentimentele noastre cele mai înălțătoare, dăm glas 
celor mai vibrante sentimente de stimă și prețuire și vă adresăm din 
adîncul inimii, cu ocazia apropiatei aniversări a zilei de naștere și a 
îndelungatei activități revoluționare — sărbătoare scumpă întregului po
por — urarea fierbinte de sănătate deplină, viață lungă, nesecată putere 
de muncă pentru a conduce patria, partidul și poporul cu aceeași stră
lucire spre înaltele piscuri ale comunismului.

IN PREAJMA CAMPANIEI DE PRIMĂVARĂ, 

OPINII ALE SPECIALIȘTILOR DIN PRODUCJJE

Semănatul în rînduri dese și probleme 
ce trebuie soluționate pentru realizarea 

unor lucrări de bună calitate
Cum se știe, unul din factorii esențiali care au per

mis dezvoltarea puternică a agriculturii noastre il 
constituie creșterea gradului de mecanizare, crearea 
unei puternice industrii constructoare de tractoare, 
utilaje și mașini agricole. Distanta parcursă de agri
cultura noastră de la 1 000 kg cereale la hectar la 
producțiile-record de mii și chiar zeci de mii de kilo
grame este într-un fel și distanța de Ia plugul și unel
tele rudimentare la tractorul și combinele autopro
pulsate, perfecționate. Tocmai de aceea, exigențele pe

care Ie au cei ce lucrează în agricultură față de ma
șinile și utilajele ce le sint puse la dispoziție sint per
fect îndreptățite, ținind seama de nivelul și posibilită
țile mari pe care industria noastră constructoare le 
a-e. în acest sens, ni se semnalează o seamă de ne
glijențe în realizarea unor utilaje, ale căror consecințe 
nu sint greu de bănuit pentru calitatea și nivelul re
coltei. Dintre aceste semnale publicăm astăzi opiniile 
a doi specialiști din cadrul consiliului agroindustrial 
Hărman, județul Brașov.

Luni a avut loc plenara lărgită a 
Consiliului de conducere al Ministe
rului Comerțului Exterior și Coope
rării Economice Internaționale, care 
a analizat rezultatele înregistrate, 
anul trecut, și măsurile ce se impun 
pentru indeplinirea sarcinilor ce re
vin lucrătorilor din comerțul exte
rior în anul 1987.

TELEGRAMA ADRESATĂ 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 

președintele Republicii Socialiste România, 

de participanții la Plenara Consiliului 
Uniunii Centrale a Cooperativelor Meșteșugărești

Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,
în aceste clipe de o deosebită semnificație, cînd, intr-o deplină 

unitate de cuget și simțire, partidul și poporul nostru se pregătesc să 
sărbătorească aniversarea zilei de naștere și a îndelungatei dumnea
voastră activități revoluționare, ne exprimăm sentimentele de aleasă 
stimă, de profund respect și de nețărmurită dragoste față de dumnea
voastră, patriot înflăcărat, ctitor de (ară nouă, luptător neobosit pentru 
triumful nobilelor idealuri ale socialismului și păcii in lume, și vă adu
cem, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai călduros omagiu, 
împreună cu urarea, pornită din adincul inimilor noastre, să ne trăiți 
ani mulți și fericiți, multă sănătate și putere de muncă, spre binele și 
prosperitatea neamului nostru, spre gloria și măreția patriei socialiste.

Dorim, totodată, să aducem un fierbinte și respectuos omagiu to
varășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, militant de frunte 
al partidului și statului nostru, eminent om de știință, de largă recu
noaștere internațională, pentru contribuția directă Ia elaborarea și înfăp
tuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru, a pla
nurilor și programelor de dezvoltare multilaterală a patriei, de ridicare 
a bunăstării materiale și spirituale a întregului popor.

Deplin conștienți de rolul pe care îl are industria mică în înfăptuirea 
intocmai a istoricelor hotărîri adoptate de Congresul al XIII-Iea al parti
dului, de sarcinile ce revin organizației noastre din magistralele dum
neavoastră cuvîntări, analizind realizările obținute, cit și neajun
surile ce se mai manifestă, au fost stabilite măsuri pentru ridi
carea întregii activități la nivelul cerințelor și exigențelor impuse de 
dezvoltarea intensivă a economici naționale.

Plenara Consiliului Uniunii Cen
trale a Cooperativelor Meșteșugă
rești, ale cărei lucrări s-au desfă
șurat luni, a analizat modul în care 
a fost realizat planul pe anul tre
cut. precum și sarcinile pe anul 
1987 și măsurile ce urmează a fi 
întreprinse pentru înfăptuirea inte
grală a indicatorilor de plan fixați

FOCȘANI : Ample acțiuni de modernizare
Activitatea de organizare și mo

dernizare continuă a muncii și pro
ducției ce se desfășoară in cadrul 
Fabricii de utilaje și piese de 
schimb din industria chimică din 
Focșani a fost concretizată și prin 
promovarea unor noi tehnologii de 
lucru de înalt randament și efi
ciență economică. în secția de tur
nătorie, de exemplu, s-a trecut la 
aplicarea tehnologiei de turnare a 
fontei cu grafit vermicular. Fonta 
obținută are o rezistență mecanică 
mărită față de fonta cenușie, eco- 
nomisindu-se în același timp circa 
10 la sută fontă de înaltă puritate

tv
20,00 Telejurnal
20,20 Viața economică. Dosarul resurse

lor energetice și de materii pri

Tn încheierea dezbaterilor, într-o 
atmosferă de puternică angajare pa
triotică, participanții la plenară au 
adoptat o telegramă adresată to
varășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România.

acestui sector de activitate pentru 
acest an.

într-o atmosferă de puternic en
tuziasm, participanții la plenară au 
adoptat o telegramă adresată 
tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România.

din greutatea pieselor turnate. în 
sectorul de cazangerie, se în
registrează o creștere cu 50 la sută 
a productivității muncii, calitatea 
produselor marcind o îmbunătățire 
apreciabilă. Cu ajutorul unor teh
nologii de inaltă eficiență s-a tre
cut și la realizarea unor noi pro
duse introduse în fabricație, așa 
cum sînt piesele de schimb din 
inox refractar pentru industria 
chimică, piesele din teflon confec
ționate din șpan recuperat, contei- 
nerele C.F.R. destinate transportu
lui ingrășămintelor chimice ș.a. 
(Dan Drăgulcscu).

me. Termocentralele în sezonul 
rece

20,35 Seară de operă (color). „Travia- 
,ta“ de Giuseppe Verdi. în distri- 
’buție : Placido Domingo, Tereza 
Stratas. Regia : Franco Zefirelli

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

Rezultatele cercetării științifice ca 
și ale multor unități agricole au do
vedit că o soluție tehnică foarte efi
cientă pentru creșterea producției 
de cereale păioase o constituie reali
zarea unei repartizări mai uniforme 
pe unitatea de suprafață a aceleiași 
cantități de sămință — norma la hec
tar — prin micșorarea distanței din
tre rînduri, asociată cu reducerea 
densității boabelor pe rind.

Posibilitățile de aplicare a acestei 
metode constau în echiparea semă
nătorilor SUP-29 cu brăzdare tip 
BCO, în număr de 21 bucăți pe o ma
șină. Noi am echipat toate semănă- 
torile din dotare cu acest tip de 
brăzdar. în urma folosirii lui în 
campania de semănat din toamna 
anului trecut, am constatat însă că, în 
condițiile de teren și plante premer
gătoare pentru cerealele păioase 
existente în consiliul agroindustrial 
Hărman, acest tip de brăzdar nu a 
rezolvat în totalitate problema repar
tizării uniforme a semințelor în rîn
duri dese. Am constatat o serie de 
neajunsuri, care considerăm că în 
mod obligatoriu trebuie să fie înlă
turate pentru campaniile viitoare, 
mai ales că aceleași condiții de teren 
de la noi sint în mai multe unități 
ale județului.

Ne vom referi în continuare la 
neajunsurile brăzdarului de tip 
BCO, desprinse din activitatea prac
tică, tocmai pentru a puncta elemen
tele constructive ce trebuie neapărat 
îmbunătățite. Prin modul de concep
ție al brăzdarului. distribuția semin
ței pe cele două fante se face neuni
form, la voia întimplării, depășind 
cu mult procentul de 3 la sută admis 
al neuniformității între rînduri. Sînt 
foarte frecvente situațiile de înfun- 
dare a uneia sau a ambelor fante, 
distribuția semințelor făcîndu-se în 
acest caz numai pe una din părți 
sau deloc. în același timp, la cea mai 
ușoară înclinare a mașinii în lucru, 
prin copierea fidelă a terenului, dis
tribuția semințelor se realizează nu
mai pe una din fantele brăzdarului, 
pe dreapta sau pe stingă, după cum 
se înclină mașina. Chiar și în cazul 
cînd. presupunînd că sămînța se dis
tribuie corespunzător pe cele două 
fante, ale brăzdarului, distanța din
tre cele două rinduri ale aceluiași 
brăzdar este de 4—5 cm, iar între 
două brăzdare rămîne o distanță de 
11.6—‘12.6 ‘"cm. ceea ce 'WfflduCe' 1S!fhn 
semănat in benzi, neuniform. Con
strucția brațelor de suport ale brăz
darului. prea sensibilă și pentru tipul 
original de brăzdar, deși s-a rigidi
zat conform îndrumărilor primite, 
sub greutatea brăzdarului BCO se 
deformează foarte ușor, din care 
cauză nu se asigură o adîncime și o

Dialectica progresului
(Urmare din pag. I)
Acesta este de altfel 
și termenul statornic 
pe care se sprijină 
orice arc între atunci 
și acum. Aceasta este 
de altfel ideea pe care 
revoluția noastră a 
adincit-o de-a lungul 
anilor, a imbogățlt-o, 
a transformat-o in
tr-o armă concretă 
de luptă sau uneal
tă eficientă de mun
că. Republica noas
tră socialistă de azi 
este rodul noului și 
adevăratului mod de a 
face și hotărî istoria: 
de către popor. Imen
se rezerve de inițiati
vă, imaginație, valoa
re umană au putut fi 
puse in valoare prin 
acest mod de a gîndi. 
Ele sint la temelia a 
tot ceea ce s-a înfăp
tuit. Efectiv, Republi
ca noastră este o 
realitate care s-a con
struit in mers, nu in 
rigiditatea unor reci 
iluzii. S-a construit, 
s-a perfecționat, a 
trăit și trăiește vre
mea, s-a alcătuit ome
nește. ca o lume a oa
menilor in care per
fecțiunea, progresul 
nu constituie date 
seci ale unor statis
tici, ci realități deter
minate de nevoi înde
lung acumulate, nevoi 
cărora le-am putea 
spune istorice.

România antebelică, 
oricine o știe, a fost 
o țară bogată, cu unul 
dintre cele mai mo
deste. dacă nu de-a 
dreptul sărace, fon
duri de locuințe pen
tru marea majoritate 
a populației. Frumoa

sele noastre sate, cit 
de rudimentare erau 
în cea mai mare mă
sură : casa țăranului, 
unealta țăranului și, 
implicit, viața țăranu
lui ! Celebrele maha
lale ale tîrgurilor, și 
nu numai tîrgurilor ! 
însăși capitala țării, cu 
labirinticele cartiere 
de cocioabe... Civili
zația, se spune, poate 
începe de la peria și 
pasta de dinți. La noi, 
trebuia începută clă
dind case pentru oa
meni. Case care nu 
existau nu doar din 
pricina războiului, 
foametei, sărăciei, ci 
și din cauza unei indi
ferențe otrăvite și 
snoabe a atitor guver
nanți ce s-au perindat 
in trecut la cirma ță
rii. De aceea, imagi
nea de azi a Româ
niei era de neînchipuit 
atunci, in zorii schim
bării de acum patru 
decenii, intre altele, 
mai ales in domeniul 
progresului pe care, 
in acest timp istoric 
scurt, aveam să-l obți
nem construind case. 
Case la sate, case la 
orașe. Construind șose
le, apeducte, școli, spi
tale, universități... In
dustria care s-a dez
voltat, cerîndu-ne efor
turi, presupunînd e- 
forturile noastre in 
mod îndreptățit —ni
meni nu ne-a dat 
niciodată nimic fără să 
ia cu supra de măsură 
pentru ceea ce inves
tea in România ! — a 
realizat această si
multană in Româ
nia : construirea pen
tru viața imediată a

uniformitate de lucru corespunză
toare.

Există și o serie de alte inconve
niente pe care le semnalăm pe 
scurt.

1. Primul rînd de brăzdare sea
mănă la adîncimea de lucru reglată, 
dar peste care se mai adaugă 2—3 
cm de pămînt printr-un efect de bi- 
lonare dat de brăzdarele din spate, 
care încorporează sămînța numai la 
adîncimea reglată. In felul acesta, 
la primul rînd de brăzdare sămînța 
este acoperită cu un strat mai gros 
de sol, din care cauză răsărirea este 
neuniformă, cu o diferență intre ele 
de 12—14 zile.

2. Aripioarele laterale nu permit 
intrarea în sol la adîncimea de se
mănat stabilită și în procesul de 
înaintare a brăzdarului prin terenul 
pregătit există permanent tendința 
ridicării lui. S-au montat greutățile 
suplimentare, care realizează parțial 
o intrare mai bună în sol, dar in 
schimb îngreunează și mai mult 
brăzdarul, favorizind și mai mult de
formarea patinei întregi.

3. Prin deformarea foarte ușoară a 
patinelor apar des suprapuneri de 
rînduri pe aceleași urme, mărindu-se 
spațiul dintre rîndurile semănate.

Condițiile noastre de teren cu ex
cesiv de multă piatră, care rămîne 
întreagă indiferent cit de bine este 
pregătit solul, nu permit realizarea 
unui semănat de calitate cu acest 
echipament, deoarece pămîntul cu 
piatră nu „curge“ printre aceste 
brăzdare. .Solul este adunat de se
mănătoare rămînind sămînța neîn
corporată și porțiuni nesemănate, da
torită ridicării periodice a mașinii pe 
traseul de lucru in scopul debarasă
rii acestuia.

Cerealele păioase la noi au ca 
premergătoare principale cartoful și 
porumbul. La cartof, plantă cu o 
masă vegetativă bogată, nu se mai 
face distrugerea acesteia cu sub
stanțe desicante, ci mecanic, prin 
mărunțire. Astfel, resturile vegetale 
nu mai pot fi adunate, ci se incor
porează in sol, prin procesul de pre
gătire al acestuia. Aceste resturi ve
getale nu incomodau cu nimic lu
crarea de semănat cu brăzdarul cla
sic, în timp ce brăzdarul BCO are o 
mare capacitate de antrenare a restu
rilor vegețale aflate în zona adînci- 
mii de lucru, indiferent cit de mă- . 
runte sint acestea, ceea ce evident 
conduce Ia o. mare neuniformitate în. 
distribuirea semințelor.

Considerăm utile și unele aprecieri 
referitoare Ia execuția brăzdarului 
BCO. Profilul din partea de jos a 
brăzdarului se uzează în două-trei 
zile de lucru, după care nu mai co
respunde șablonului-etalon de profil.

oamenilor. Or, aceasta 
este cartea de vi
zită cea mai grăitoare 
a oricărei civilizații. 
Casa in care stai, dru
mul pe care mergi, 
școala in care înveți... 
Firește, alta e munca 
astăzi — calitativ, can
titativ : datele dezvol
tării noastre sînt com
plexe, multiple, impli
cațiile acestei dezvol
tări. de asemenea. A- 
ceastă realitate mate
rială nouă a luat naș
tere o dată cu o lume 
nouă : specialistul a 
ipeetat a mai fi 
o raritate, muncitorul 
cu temeinică știință 
a profesiei moderne 
constituie majoritatea 
intr-un spațiu al mun
cii moderne, proiecte
le. dezideratele, dile
mele sint altele, ale 
unei societăți dinami
ce și cu un ritm de 
dezvoltare care nu 
mai frizează exotis
mul profitabil pentru 
interese străine. Rea
lizări. aspirații, difi
cultățile chiar nu mai 
sint ale unei lumi ră
mase in hinterlandul 
uitării și nepăsării. 
Ele fac parte dih ceea 
ce aș numi o verita
bilă dialectică a pro
gresului. In anul 40 
al existenței sale re
publicane, România are 
un cuvint important 
de spus in istoria care 
se scrie azi in lume. 
Istorie in care glasul 
său, al președintelui 
țării noastre răsună 
distinct in numele 
idealurilor de pace și 
colaborare pe care le 
nutrește poporul ro
mân.

Aripioarele sînt casante și se sparg 
foarte ușor în timpul lucrului, com- 
promițînd in totalitate buna funcțio
nare a brăzdarului. Normai ar fi ca 
un set de brăzdare să reziste cel pu
țin o campanie, în principal pentru 
faptul că nu există timpul necesar in 
campanie să înlocuim brăzdarele, cit 
și pentru că un set de brăzdare costă 
4 200 lei, sumă exagerat de mare 
pentru a fi cheltuită la fiecare 3 zile 
cu fiecare mașină. Față de viteza 
inițială de semănat — de 7—8 km pe 
oră — semănătorile echipate cu brăz
dare de tip BCO pot lucra cu maxi
mum 2,64 km pe oră, adică cu viteza 
întîi. redusă a tractorului.

Din dorința de a realiza totuși se
mănatul în rînduri dese, așa cum de 
altfel este și normal să procedăm, am 
recurs la unele soluții pentru corec
tarea parțială a inconvenientelor de 
mai sus. Astfel, am mărit numărul 
de brăzdare la 25 și apoi la 29 bucăți 
pe o mașină, in loc de 21 cît ni s-a 
indicat, realizind o uniformitate mai 
mare intre rinduri. Am introdus la 
o parte din mașini două tije de apă
sare a patinei cu două arcuri, ca să 
nu mai folosim îngreunarea cu con
tragreutăți, care duce la deformarea 
repetată a suportului de brăzdar. Am 
trecut la modificarea semănătorilor 
SUP-48 in rinduri dese la 8,5 cm. Cu 
toate acestea, nu am realizat mare 
lucru deoarece nu am eliminat mul
te din inconvenientele semnalate. 
Anume, nu am mărit productivitatea 
în condițiile noastre de terenuri cu 
piatră, iar calitatea semănatului nu 
s-a îmbunătățit, avînd în principal 
abateri la adîncimea de lucru. Pro
ductivitatea semănătoarei SUP-48 s-a 
redus la jumătate datorită reducerii 
vitezei de înaintare, cît și a lățimii 
de lucru. Dacă in anii anteriori noi 
semănăm zilnic pînă la 550 hectare 
cu cereale păioase, de o calitate foar
te bună, în toamna trecută, cu aceeași 
dotare, abia am atins 250 hectare pe 
zi cu o calitate îndoielnică a lucră
rii, ceea ce arată de fapt și starea 
semănătorilor.

Ne-am referit doar la citeva ele
mente, care conduc la necesitatea — 
după opinia noastră — ca acest brăz
dar să fie revăzut, ca de altfel în
treaga mașină pentru semănat în 
rinduri dese, deoarece, în cadrul ex
perimentărilor făcute în anii ante
riori, numai la semănatul in .rinduri 
la 10 cm față de 12,5 cm, in aceleași 
jcond.itii. de teren, și. climă, .am realț- 
izat sporuri de producție de pînă la. 
600 kg la hectar.

Adrian CH1LOFLISCHI 
director al S.M.A. Hărman 
Oscar MANTO
inginer-șef al C.A.P. Prejmer

Administrația de Stat 
Loto-Pronosport 

informează:
între numeroasele și variatele 

surprize oferite participanților 
de către A.S. Loto-Pronosport 
în sezonul de iarnă se înscrie și 
LOZUL ANULUI NOU. De no
tat că, fiind vorba de o emisiu
ne specială limitată, se atribuie 
cîștiguri din fondul suplimentar 
al administrației, ceea ce con
stituie .un motiv in plus de na
tură să justifice interesul marii 
mase de iubitori ai Lozului în 
plic.

Evantaiul deosebit de bogat și 
variat al cîștigurilor cuprinde 
autoturisme „Dacia 1300“ și im
portante sume de bani. Iată de 
ce LOZUL ANULUI NOU, aflat 
in vinzare la agențiile și vinză- 
torii volanți din întreaga țară, 
dă posibilitatea procurării unui 
prețios cadou, la îndemina ori
cui. Atenție însă : perioada de 
vinzare este limitată 1

INFORMAȚII SPORTIVE

Echipe românești în optimile de finală ale cupelor europene la handbal feminin
CAMPIOANA NOASTRĂ 

PASTREAZA PRIMA ȘANSA

Deși a învins la o diferență de 11 
goluri, se poate spune că Știința 
Bacău — multipla campioană a țării 
noastre și finalista din ediția trecută 
a C.C.E. — a trecut destul de greu 
de campioana Poloniei, M.K.S. „Po
gon" Szczecin. Avînd in componență 
mai multe jucătoare ale reprezen
tativei Poloniei (la recentul campio
nat mondial din Olanda), echipa 
oaspete s-a apărat cu dirzenie și a 
atacat decis, mergind aproape în pas 
cu campioana noastră mai toată 
repriza I. Scor la pauză : 14—10 pen
tru Știința. în cea de-a doua repriză 
însă jucătoarele noastre, avind in

Domnului General GNASSINGBE EYADEMA
Președintele fondator al Adunării Poporului Togolez, 

Președintele Republicii Togoleze

LOME

Cu prilejul celei de-a XX-a aniversări a Zilei Eliberării Naționale 
îmi este plăcut să vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări de noi 
succese pe calea dezvoltării economice și sociale a Republicii Togoleze.

Apreciind dezvoltarea raporturilor de prietenie și colaborare dintre 
partidele și țările noastre, exprim convingerea că ele se vor extinde și 
aprofunda tot mai mult în viitor, in interesul popoarelor român și togolez, 
al cauzei păcii, independenței naționale și înțelegerii în lume.

Vă doresc multă sănătate și fericire personală, iar poporului togolez 
prieten pace, progres și prosperitate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Doresc să vă exprim vii mulțumiri și recunoștință pentru mesajul 
dumneavoastiă de felicitări pe care mi l-ați adresat cu prilejul aniversării 
zilei independenței Sudanului.

Folosesc, la rindul meu, această ocazie pentru a transmite sincere urări 
de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate pentru țara 
dumneavoastră.

CONGRESUL PARTIDULUI SOCIALIST DEMOCRATIC ITALIAN
MESAJUL DE SALUT AL P. C. R.

ROMA (Agerpres). — La Roma se 
desfășoară lucrările celui de-al 
XXI-lea Congres al Partidului So
cialist Democratic Italian (P.S.D.I.).

In numele Partidului Comunist 
Român, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, delega
ția Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., a adresat un cordial salut și 
cele mai bune urări de succes parti
cipanților la congres.

Exprimîndu-se satisfacția pentru 
bunele relații de prietenie dintre 
P.C.R. și, P.S.D.I., bazate pe stimă, 
încredere și respect reciproc, in 
mesajul de salut se reafirmă convin
gerea că aceste raporturi se vor 
aprofunda în continuare în spiritul 
întîlnirilor și înțelegerilor la care au 
ajuns conducătorii celor două parti
de. Au fost adresate cele mai 
cordiale felicitări cu ocazia celei 
de-a 40-a aniversări de la crearea 
P.S.D.I. Dezvoltarea continuă a le
găturilor dintre partidele noastre — 
ambele, partide de guvernămînt — 
constituie un factor important în 
extinderea și diversificarea relațiilor 
tradiționale de prietenie și colabo
rare dintre România și Italia, ceea 
ce corespunde intereselor celor două 
popoare, cauzei păcii și înțelegerii 
în Europa și în lume, se subliniază 
in document.

După ce se relevă că poporul 
roțnân, sub conducerea P.C.R., este 
în prezent angajat cu toate energi
ile sale creatoare în indeplinirea 
v.astului program de dezvoltare 
multilaterală a țării adoptat de cel 

. de-al XIII-Iea. Congres, se eviden- 
1 țiăz% v ’'Partidul * * Comunist Român 
consideră că situația internațională 
actuală rămîne deosebit de gravă 
și încordată ca urmare a continuării 
cursei înarmărilor, și în primul rind 
a celei nucleare, a perpetuării unor 
numeroase stări de tensiune și 
război, a crizei economice mondiale,’ 
a politicii de forță și amenințare cu 
forța, de amestec brutal in treburile 
interne ale altor state. Toate aces
tea au determinat o agravare fără 
precedent a relațiilor internaționale, 
creșterea pericolului unui nou război 
mondial, care s-ar transforma ine
vitabil într-o catastrofă nucleară, 
care ar pune în primejdie însăsi 
existența Vieții pe planeta noastră.

Partidul Comunist Român, secre
tarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, consideră că 
problema fundamentală a epocii 
contemporane o constituie oprirea 
cursei inarmărilor și înfăptuirea 
dezarmării, înlăturarea pericolului 
unui război nuclear nimicitor.

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunica timpul probabil pen
tru intervalul 13 ianuarie, ora 20 — 16 
ianuarie, ora 20. în țară î Vremea va 
intra intr-un proces ele încălzire în- 
cepind din vestul țârii. Cerul variabil 
se va acoperi treptat incepind din sud- 
vest. Vor cădea precipitații, la început 
sub formă de ninsoare, apoi sub for
mă de ploaie. Vîntul va sufla slab 
pînă la moderat, cu intensificări la 
început în sud-vestul țării, apoi și în

Mariana Tircă una din cele mai 
bune realizatoare (11 goluri), s-a 
desprins, terminind partida cu sco
rul general dc 30—19. Specialiștii din 
cadrul federației noastre, ca și cei 
din cadrul Federației internaționale 
de handbal prezenți la meci sint de 
părere că echipa băcăuană — bine 
pregătită de antrenorii Alexandru 
Mengoni și Costel Petrea — păs
trează primă șansă de calificare in 
turul următor al competiției. S-au 
evidențiat Mariana Tircă, Georgeta 
Cervenciuc și Alice Uzum de Ia Ști
ința și Mirella Miezajowska și Be- 
zena Walasek de la oaspete. Partida 
retur va avea loc în 18 ianuarie la 
Szczecin. (Gheorghe Baltă, cores
pondentul „Scinteii").

AHMED AL MIRGHANI
Președintele Consiliului Suprem 

al Republicii Sudan

Dînd expresie înaltei sale respon
sabilități față de propriul popor, 
față de prezentul și viitorul omeni
rii, România socialistă s-a pronunțat 
și militează cu consecvență pentru 
măsuri eficiente de oprire a cursei 
inarmărilor, încetarea tuturor expe
riențelor nucleare, pentru realizarea 
unui program complex de dezarma
re, care, avînd in centrul său lichi
darea armelor nucleare, să asigure 
reducerea, în același timp, a arme
lor convenționale, a efectivelor și 
cheltuielilor militare.

în acest sens, referendumul orga
nizat, recent, de România pentru 
reducerea unilaterală cu cinci la 
sută a armamentelor, efectivelor și 
cheltuielilor militare a demonstrat 
voința unanimă a poporului nostru 
de a trece de la declarații la acțiuni 
concrete în direcția dezarmării, de 
a trăi în prietenie și colaborare cu 
toate statele lumii, fără deosebire 
de orînduire socială.

Sintem ferm hotărîți să acționăm 
și in continuare cu toate forțele 
pentru a contribui la înfăptuirea 
politicii de dezarmare, pentru o 
Europă fără arme nucleare și chi
mice, pentru reducerea radicală a 
armelor convenționale, pentru o 
lume a păcii și colaborării egale 
între toate națiunile lumii, se sub
liniază în mesaj.

Totodată, se menționează că Româ
nia se pronunță și acționează con
secvent pentru soluționarea pe cale 
politică, prin tratative a stărilor de 
conflict și război dintre state, pen
tru dezvoltarea relațiilor cu celelal
te state ale lumii pe baza egalității 
în drepturi, respectului independen
ței și suveranității naționale, 
•neamesteCtrlui In treburile interne ți 
avantajului reciproc, respectării 
dreptului fiecărui popor de a-și 
hotărî singur destinele.

In actualele împrejurări interna
ționale, apreciem că este necesar să 
se facă totul pentru întărirea colabo
rării între partidele comuniste și 
muncitorești, socialiste, social-demo- 
crate, alte forțe progresiste și demo
cratice, pe baza principiilor egalității 
și respectului reciproc, în lupta 
comună pentru destindere și colabo
rare, pentru pace și progres în în
treaga lume, pentru apărarea drep
tului suprem al popoarelor la pace, 
independență și libertate, la viață.

în încheiere, se exprimă convinge
rea că relațiile de prietenie și con
lucrare dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Socialist Demo
cratic Italian, dintre popoarele 
român și italian se vor dezvolta și 
în viitor spre binele celor două țări, 
în interesul cauzei păcii, securității 
și colaborării internaționale, pentru 
o lume fără arme și fără războaie.

regiunile estice.. Temperaturile minime 
vor ii cuprinse între minus 8 și plus 
2 grade, mai coborîte în prima noap
te, în centrul și nord-estul țării, pînă 
la minus 15 grade, iar cele maxime în
tre minus 4 și plus 6 grade, mai cobo- 
rite in prima zi. Local £e vor produce 
ceață și polei. în București : Vremea 
se va încălzi, iar cerul va fi variabil, 
mai mult noros. Vor cădea precipita
ții la început sub formă de ninsoare, 
apoi sub formă de ploaie. Vîntul va 
sufla slab pînă la moderat. Tempera
turile minime vor oscila între minus 
8 și minus 4 grade. mai ridicate Ia 
sfîrșit, iar cele maxime între minus 2 
și plus 2 grade, mai coborîte la în
ceput. Se vor produce ceață și polei.

CHIMISTUL RM. VÎLCEA — 
VICTORIE CATEGORICA 

IN DEPLASARE

La Viena, in cadrul optimilor 
de finală ale „Cupei Cupelor" la 
handbal feminin, echipa Chimistul 
Rm. Vilcea a întrecut formația locală 
Union Admira Landhaus. .lucind ex
celent, handbalistele de la Chimistul 
Rm. Vilcea au terminat învingătoa
re cu scorul de 35—14 (18—5). Cele 
mai eficace jucătoare din echipa ro
mână au fost Maria Verigeanu (8 
goluri), Edith Tdrok (7 goluri) și De- 
nisa Romete (6 goluri). Partida retur 
este programată duminică, 18 ianua
rie, la Rm. Vilcea.

cinema
• Toate pinzele sus (seria I — Secre
tul epavei) : EXCELSIOR (65 -19 45) — 
8,30; 10,30; 12,30; 14,43; 17; 19,15. ME
LODIA (11 13 49) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19, GLORIA (47 46 75) — 8,45; 11; 13; 
15; 17; 19. STUDIO (59 53 15) — 10; 
11,45; 13,30; 15,30; 17,15; 19
• Toate pinzele sus (seria a Il-a — 
Misterele mărilor) : LUMINA (14 74 16)
— 8,30; 10,30; 12,30; 15; 17; 19. FERO
VIAR (50 51 40) — 8,30; 11; 13; 15; 17; 
19, FLAMURA (85 77 12) — 8,30; 11; 13; 
15; 17; 19
• Liceenii : TIMPURI NOI (15 61 10)
— 9: 11; 13; 15; 17; 19
• Domnișoara Aurica : VOLGA 
(79 71 26) — 9: 11 ; 13; 15; 17; 19, MIO
RIȚA (14 27 14) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Un oaspete la cină : PACEA 
(71 30 85) — 15; 17; 19
• Program special pentru copii — 
8.45; 10.45; 12,45; 16,30; 19, Un oaspe
te la cină - 14,30; DOINA (16 33 38) 

• Păcală : DACIA (50 35 94) — 15; 18, 
FLACARA (20 33 40) — 15,30; 18
0 Răzbunarea haiducilor : MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17; 19
0 Acrobatele : FESTIVAL (15 63 84) 
— 9; 11; 13; 15,45; 17,15; 19,15
O Stagiunea cinematografică de iar
nă : SCALA (11 03 72) — 9; 11; 13; 
15,15; 17,30; 19,45
0 La Fayette : LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 9; II: 13; 15; 17,15; 19.30 
0 Pacea — victorie a rațiunii : CA
PITOL (16 29 17) — 9; 11; 13; 15,15; 
17,15; 19,15
0 Acțiunea „Topollno" : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 17; 19. GRI- 
VI'FA (17 08 58) — 9; 11; 13; 15; 17; 19 
0 Oliver Twist: UNION (13 49 04) — 
9: 11;. 13; 15; 17; 19, CIULEȘTI
(17 35 46) — 9; 11; 13: 15; 17; 19. CUL
TURAL (33 50 13) - 9; 11; 13; 15; 17,15; 
19.30
0 Gheața verde : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15; 17; 19
0 Pină trece ploaia de toamnă : VII
TORUL (10 67 40) — 15; 17; 19
0 Luptătorii din valea misterioasă : 
PROGRESUL (23 94 10) — 15; 17; 19

0 ciclu dc filme muzicale : POPU
LAR (35 15 17) — 15; 18
0 Provocarea dragonului : FEREN
TARI (80 49 85) t 15; 17; 19

teatre

Trenurile mele — 18 ; (sala Grădina 
Icoanei, 11 93 44) : Hamlet — 16
0 Teatrul Mic (14 70 81) : O femeie 
drăguță cu o floare și ferestre spre 
nord — 18
0 Teatrul Foarte Mic (14 09 05) ; Le
wis și Alice — 18,30
0 Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Preșul — 18
0 Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03. 
sala Magheru) : Amintirile Sarei 
Bernhardt — 18
0 Teatrul Ciulești (sala Giulești, 
16 04 83) : Milionarul sărac — 18
0 Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Tempo, 
tempo și ceai — 18,30 ; (sala Victo
ria, 50 58 65) : Bărbatul fatal — 19
0 Ansamblul artistic „Rapsodia Ro
mână" (13 13 00) : Micuța Dorothy — 
15 ; Pe sub cetini la izvoare — 18 
0 Teatrul ..Ion Creangă" (50 26 53) : 
Un tinăr printre alții — 9
0 Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Boroboață — 10 ; 15 ; (sala 
Cosmonauților, 11 12 04) : Motanul În
călțat — 15
0 Circul București (10 41 95) : Aprin
deți stelele — 18,30

• La Titograd, în cadrul compe
tiției de handbal feminin „Cupa fe
derației internaționale", echipa iugo
slavă Buducnost Titograd a întrecut 
cu scorul de 30—18 (17—9) formația 
Rulmentul Brașov. Returul va avea 
loc in cursul acestei săptămini la 
Brașov. Alte rezultate din aceeași 
competiție : Avtomobilist Baku
(U.R.S.S.) — Byasen Trondheim
(Norvegia) 25—18 (10—6) ; Vfl. Ol
denburg (R.F.G.) — C.M. Leganes 
(Spania) 20—17; Vonk Mosam (Olan
da) — Hoboken (Belgia) 20—10 ; 
Start Bratislava — S.C. Magdeburg 
26—26.

0 După primele două manșe, în 
Campionatul mondial dc bob — 2 
persoane, ce se desfășoară pe pirtia 
de la St. Moritz, conduce echipajul 
secund al Elveției, cu timpul de 
2Tl”02/100. Pe locurile următoare se 
află echipajele Elveția I (2’H”37/100) 
și R.D. Germane (2T6"58/100).

• în concursul internațional de 
schi-fond pentru juniori, desfășurat 
în stațiunea cehoslovacă de sporturi 
de iarnă Skalka, proba feminină 
de 5 km a fost cîștigată de românca 
Daniela Filimon în 20’46”3/10. ur
mată de Ivana Makhova (Ceho
slovacia) — 21’02”2/10.

0 Proba de 15 km fond desfășu
rată la Calgary (Canada) a fost 
cîștigată de finlandezul Harri Kir- 
vesniemi in 41’52’’90/100, urmat de 
suedezul Torgny Mogren — 42’02” 
70/100. în clasamentul „Cupei mon
diale" după acest concurs conduce 
suedezul Gunde Svan — cu 74 
puncte, urmat de sovieticul Vladimir 
Smirnov — 43 puncte.

• Proba de ștafetă 4X7,5 km din 
cadrul „Cupei mondiale de biatlon", 
desfășurată în stațiunea bulgară de 
sporturi de iarnă Boroveț. a revenit 
selecționatei U.R.S.S. — 1 h 25’41” 
9/10, urmată de U.R.S.S. (tineret) 

1 h 26’28”6/10 și Cehoslovacia — 1 h 
31’15”3/10.

• Concursul de sărituri cu schiu- 
rile desfășurat pe trambulina de 
90 m de la Strbske Pleso (Ceho
slovacia a fost ciștigat de Ulf Fin- 
deisen (R.D. Germană) — cu 212,2 
puncte (sărituri de 113,5 m și 105 m). 
Pe locurile următoare s-au situat 
norvegianul Ole Gunnar Fidjestoel 
— 200,8 puncte și austriacul Ernst 
Veftori — 194,1 puncte. în clasa
mentul general al „Cupei mondiale", 
după 10 probe, se menține lider 
Ernst Vettori — 137 puncte, secun
dat de norvegianul Vegard Opaa» 
122 puncte.

• Proba feminină de 500 m din 
cadrul concursului de patinaj viteză 
de Ia Davos, contînd pentru „Cupa 
mondială", a revenit sportivei ame
ricane Bonnie Blair, cu timpul de 
39”74/100. în proba de 1 500 m, pe 
primul loc s-a situat Andrea Schoe- 
ne (R.D. Germană) — 2’02”49/100.



TEHERAN

Schimb de mesaje la nivel inalt
româno-iranian

TEHERAN (Agerpres). — Din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, a fost înminat un mesaj 
președintelui Republicii Islamice 
Iran, Seyyed Aii Khamenei, și i-au 
fost transmise cele mai bune urări 
<ie sănătate și fericire personală, pre
cum și urări de pace și prosperitate 
poporului iranian prieten.

Exprimînd sincere mulțumiri, pre
ședintele Seyyed Aii Khamenei a 
rugat să fie transmise președintelui 
Nicolae Ceaușescu un cald salut 
prietenesc, precum și cordiale urări 
de sănătate și fericire personală, de 
progres și prosperitate poporului 
român.

Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea de către șeful sta
tului iranian a tovarășului Dimitrie 
Ancuța, viceprim-ministru al guver
nului, aflat in vizită oficială la 
Teheran. în cadrul întrevederii, a 
fost exprimată satisfacția pentru 
cursul pozitiv al raporturilor bilate-' 
rale de colaborare și cooperare, în
temeiate pe principiile respectării

independenței și suveranității națio
nale, egalității în drepturi, neames
tecului în treburile interne și avan
tajului reciproc, și a fost subliniată 
dorința comună de a dezvolta pe 
mai departe relațiile româno-ira- 
niene, îndeosebi pe plan economic, 
prin lărgirea schimburilor comer
ciale, a colaborării și cooperării in 
producție, pe baze echilibrate, de 
lungă durată, in concordanță cu pro
gramele de dezvoltare economlco- 
socială ale celor două țări.

La întrevedere au participat Ma
sud Roghani Zanjani, ministrul • pla
nului și bugetului, alte persoane 
oficiale.

★
Viceprim-ministrul român a avut 

întîlniri tu viceprim-ministrul ira
nian Hamid Mirzadeh, cu conducă
torii principalelor ministere econo
mice, cu alte oficialități iraniene, in 
cadrul cărora s-a evidențiat dorința 
ambelor țări de a extinde colabo
rarea bună, existentă, de a iden
tifica noi căi de diversificare a 
acesteia.

ROMA

întrevederi româno-italiene
ROMA 12 (Agerpres). — Un mesaj 

de salut din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, a fost transmis președin
telui Consiliului de Miniștri al Ita
liei. secretarul genera! al Partidului 
Socialist Italian, Bettino Craxi, 
precum și secretarului general al 
Partidului Socialist Democratic 
Italian, Franco Nicolazzi.

Cei doi oameni politici italieni au 
mulțumit pentru mesaj și au 
rugat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un cordial salut 
și cele mai bune urări, iar poporu
lui român prieten urări de prosperi
tate și pace.

Schimbul de mesaje a fost prilejuit

de întrevederile avute la Roma de to
varășul Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., care 
conduce delegația P.C.R. participantă 
la cel de-al XXI-lea Congres al 
P.S.D.I.

în timpul prezenței sale în Italia, 
șeful delegației române a mai avut 
întrevederi cu Giorgio Napolitano, 
membru al Secretariatului și Direc
țiunii Partidului Comunist Italian, și 
Gian Carlo Pajetta, membru al Di
recțiunii P.C.I., cu Rino Formica, mi
nistrul comerțului exterior, membru 
al Direcțiunii P.S.I., și Giulio An
dreotti, ministrul afacerilor externe, 
membru al Direcțiunii Partidului 
Democrat-Creștin.

Problemele Americii Centra’e 
pot ii soluționate 

numai pe cale politică
TEGUCIGALPA 12 (Agerpres). - 

Vicepreședintele Hondurasului, Jaime 
Oliva, s-a pronunțat într-o declara
ție făcută la Tegucigalpa pentru 
încetarea ajutorului acordat de 
S.U.A. forțelor contrarevoluționare 
nicaraguane — transmite agenția 
I.P.S. „Nici 100, nici 200 milioane de 
dolari pentru aceste forțe nu vor 
putea ajuta la rezolvarea probleme
lor Americii Centrale, deoarece so
luțiile trebuie să fie politice, nu 
militare" — a declarat el.

CIUDAD DE. PANAMA (Ager
pres). — La Ciudad de Panama ur
mează să aibă loc, la 16 ianuarie, 
reuniunea miniștrilor de externe din 
țările membre ale ..Grupului de la 
Contadora" și ale „Grupului de 
sprijin". 'Obiectivul dezbaterilor — 
menționează agenția Prensa Latina 
— îl constituie pregătirea turneului 
pe care miniștrii respectivi. împreună 
cu secretarul general al O.N.U. și 
secretarul general al O.S.A., îl vor 
începe. în ziua următoare. în statele 
Americii Centrale — Costa Rica, 
Guatemala, Honduras. Nicaragua și 
Salvador — pentru examinarea po
sibilităților de înlăturare a diferen
dele'' existente in zonă și crearea 
condițiilor in vederea instaurării 
unui climat de pace și securitate în 
această regiune.

MANAGUA (Agerpres). — într-o 
declarație făcută la Managua, pre
ședintele Perului, Alan Garcia, a 
reafirmat sprijinul țării sale față de 
Nicaragua, față de lupta poporului 
nicaraguan pentru continuarea pro
cesului revoluționar de transformări 
democratice și apărarea independen
ței și suveranității naționale — 
transmite agenția Nueva Nicaragua.

Șeful statului peruan a evidențiat, 
totodată, necesitatea soluționării stă- 

- rii conflictuale din America Centrală 
pe căi politice, prin tratative și a 
eliminării politicii de forță și de 
amenințare cu forța din relațiile in
ternaționale.

Acțiuni împotriva pericolului nuclear,

AGENȚIILE DE PRESA
pe scurt

COMEMORARE. Peste 200 000 de 
locuitori ai Berlinului au participat 
la o manifestare, in memoria lui 
Karl Liebknecht și Rosa Luxem
burg, conducători ai clasei munci
toare, asasinați de forțele reacțio
nare germane in urmă cu 68 de 
ani. informează agenția A.D.N. Au 
luat parte Erich Honecker, secretar 
general al C.C. al P.S.U.G., pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R.D. Germane, alți conducători de 
partid și de stat.

serviciile în restaurantele de cate
goriile a 3-a și a 4-a, iar la canti
nele de întreprinderi cu aproxima
tiv 4 la sută. Costul transporturilor 
de mărfuri pentru populație se ma
jorează in medie cu 10 la sută.

PROPUNERE. Premierul Consi
liului Administrativ și ministrul

forțelor armate populare ai R.P.D. 
Coreene, în dorința de a diminua 
tensiunea creată și pentru a des
chide calea păcii și reunificării 
pașnice a Coreei, au hotărît să tri
mită o scrisoare, conținind o im
portantă propunere de pace, pri
mului ministru și ministrului apă
rării din Coreea de Sud — infor
mează agenția A.C.T.C. Partea sud- 
coreeană, căreia i s-a notificat .do
rința transmiterii acestei scrisori 
la Panmunjon, la 10 ianuarie, a 
anunțat, fără un motiv sau o ex
plicație acceptabile, că nu poate 
primi scrisoarea la data menționată 
și că va contacta ulterior partea 
nqrd-coreeană. x

RIGORILE IERNII
REMANIERE. Președintele R.P. 

Mozambic, Joaquim Chissano, a 
semnat luni decretul privind rema
nierea guvernului țării, a anunțat 
postul național de radio al Mozam- 
bicului, citat de agenția T.A.S.S. în 
postul de ministru de externe a fost 
numit Pascoal Mocumbi, care a de
ținut portofoliul Ministerului Să
nătății in vechiul cabinet. Feliciano 
Gundana a fost numit ministru pe 
lingă președinte, iar în funcția de 
ministru al securității a fost numit 
Mariano Matsinhe.

♦

MAJORARE DE PREȚURI. După 
Icum transmite agenția M.T.I., în- 

cepind cu data de 12 ianuarie, in 
R.P. Ungară au fost majorate cu 
aproximativ 10 la sută prețurile la

Ninsori deosebit de abundente, 
temperaturi foarte scăzute, vint 
violent : acestea sint caracteristi
cile climei din Europa. In unele 
țări capriciile vremii au provocat 
moartea mai multor zeci de per-? 
soane. Pe ■ teritoriul R. S. Ceho
slovace, media temperaturii aeru
lui a atins minus 20 grade Celsius, 
în unele zone din Slovacia inre- 
gistrindu-se minus 34 de grade. 
Din cauza ninsorilor abundente a 
fost întreruptă circulația pe toate 
drumurile din vestul R. P. Ungare. 
130 de așezări din nordul Ii. P. 
Ungare sint izolate de restul țării. 
La Leningrad, mercurul termome-, 
trelor a coborit la minus 35 de 
grade Celsius, la periferia orașu
lui și in zonele adiacente inregis-

trîițdu-se minus 40 și minus 43 de 
grade, temperaturi necunoscute rn 
analele orașului, unde observațiile 
meteorologice se fac din 1743. La 
Viena, unde ninge de trei zile, 
mercurul termometrului se apropie 
de minus 20 de grade și vintul su
flă violent. Transporturile in co
mun sint aproape paralizate, iar 
armata a fost mobilizată pentru 
degajarea drumurilor publice. In 
nord-estul Marii Britanii tempera
tura a fost de minus 16 grade, iar 
la Londra — de minus șapte, re
cord pentru ultimii 25 de ani. Vin
tul violent, ninsoarea și ploile s-au 
abătut și asupra Greciei, cinci per
soane pierzîndu-și viata. In Italia 
— valuri uriașe provoacă mari di
ficultăți navelor.
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în vederea realizării dezarmării
Panira reducerea încordării internaționale, 
peniru reglementarea pașnică a conflictelor

MOSCOVA. — După cum trans
mite agenția T.A.S.S., Mihail Gor- 
baciov, secretar general al C.C. al- 
P.C.U.S., a trimis secretarului ge
neral al O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar, un mesaj in care relevă că 
1986 și-a justificat caracterul sim
bolic de An Internațional al Păcii, 
deoarece nicicind altădată atenția 
opiniei publice 'mondiale nu a fost 
concentrată atit. de mult asupra 
problematicii războiului și păcii.

După ce sint reamintite cele mai 
importante măsuri propuse și în
făptuite de U.R.S.S. in vederea re-

păciiducerii. încordării și întăririi 
in lumea întreagă, in mesaj se 
arată că, Ia încheierea Anului In
ternațional al Păcii, toate statele ar 
trebui sâ informeze Organizația Na
țiunilor Unițe asupra a ceea ce au 
făcut pentru ca anul respectiv să 
corespundă denumirii sale.

în încheiere se subliniază că 
U.R.S.S. se pronunță pentru creș
terea rolului și eficienței O.N.U. în 
rezolvarea problemelor internațio
nale, pentru folosirea pe scară lar
gă a metodelor de reglementare 
pașnică a conflictelor.

Demonstrații împotriva amplasării de rachete 
pe teritoriul R.F.G.

BONN. — O amplă manifestație 
de protest împotriva amplasării pe 
teritoriul R.F. Germania a rachete
lor nucleare cu rază medie de ac
țiune a avut loc in orașul vest-ger- 
man Heilbronn. Demonstrația a 
fost consacrată marcării a doi ani 
de la incidentul produs cu o rache
tă „Pershing-2“, dislocată la baza 
militară americană din apropierea 
acestui oraș. Ca urmare a avarierii 
rachetei și-au pierdut viața trei 
militari americani, aiți 16 fiind 
grav răniți. Urmările acestui acci
dent — s-a subliniat in cadrul mi
tingului organizat la Heilbronn — 
ar fi putut fi catastrofale. Pârtiei - 
panții la miting s-au pronunțat îm
potriva transformării continentului 
nostru într-o bază de rachete nu
cleare distrugătoare și au cerut

adoptarea de măsuri concrete pen
tru dezarmare, cu precădere 
meniul nuclear.

Demonstrații de protest 
triva pericolului unui nou Făzboi 
s-au desfășurat și la Dachau și 
Bergen-Belsen, localități cu tristă 
faimă, dobîndită ca urmare a am
plasării aici de către autoritățile 
naziste — in anii '40 — a unor mari 
lagăre de concentrare. La manifes
tații au luat parte reprezentanți ai 
Partidului Comunist German, Par
tidului Social-Democrat, Partidului 
Ecologist, ai altor organizații poli
tice și obștești din R.F.G. Partici- 
panții au păstrat un moment de 
reculegere în memoria sutelor de 
mii de oameni exterminați în aces
te lagăre ale morții.

in do-

împo-

„Să înceteze experiențele cu arma atomică !"
GENEVA. — Comitetul spe- 
al organizațiilor neguverna-

O 
cial 
mentale pentru problemele dezar
mării a adresat tuturor țărilor nu
cleare apelul de a înceta experien
țele cu arma atomică. într-o de
clarație publicată la Geneva, co
mitetul s-a pronunțat, totodată, în. 
favoarea încheierii unui tratat care 
să interzică asemenea experiențe. 
Continuarea testelor cu arma nu
cleară — precizează declarația — 
provoacă profunda îngrijorare a 
popoarelor de pe toate continentele.

exploziile nucleare subterane, care 
sint de natură să ducă la escalada
rea competiției militare, relatează 
agenția A.D.N. Acest demers a fost 
întreprins de Mișcarea pentru pace 
și independență (A.K.E.), Comite
tul pentru destindere internațională 
și pace (E.E.D.Y.E.) și de Mișcarea 
pentru independență națională, 
pace mondială și dezarmare 
(K.E.A.D.E.A.) din Grecia.

O ROMA. — La Roma a fost dat 
publicității un apel al organizației 
„Medicii lumii pentru preîntîmpi- 
narea unui război nuclear", prin 
care se cere încetarea imediată a 
tuturor experiențelor nucleare. Se 
subliniază, totodată, necesitatea im
perioasă a sistării oricăror acțiuni 
care vizează1 perfecționarea unor 
grme sau sisteme de arme ori crea
rea altora noi, ca o măsură semni
ficativă în direcția opririi cursei 
înarmărilor și a trecerii la dezar
mare.

O VIENA. — La inițiativa miș
cării austriece pentru pace, în 
această țară se desfășoară o amplă 
campanie de strîngere a semnătu
rilor pe un document în care se 
subliniază necesitatea încetării 
cursei înarmărilor, a experiențelor 
cu arme nucleare, precum și impe
rativul trecerii neîntîrziate la adop
tarea unor măsuri eficiente de 
dezarmare. Pînă în prezent, docu
mentul a fost semnat de peste 
70 000 de persoane.

O ATENA. — Trei mișcări pen
tru-pace din Grecia au adresat un 
apel comun pentru oprirea și in
terzicerea imediată a tuturor expe- 

' riențelor cu arme nucleare. Ele au 
cerut Statelor Unite să renunțe la

® BERNA. — în programul de 
activitate al Mișcării elvețiene pen
tru pace, dat publicității la Berna, 
se pune accentul pe necesitatea in
tensificării acțiunilor în sprijinul 
încetării tuturor experiențelor CU 
arme nucleare, ca o primă măsură 
eficientă pentru oprirea cursei înar
mărilor și trecerea la dezarmare.

Manifestație antirăzboinică
la baza aeriană Cap Canaveral

WASHINGTON. — Circa 20 de 
persoane au fost arestate duminică 
de politie la baza aeriană de la Cap 
Canaveral (Florida), unde militanți 
împotriva înarmărilor nucleare au 
organizat la sfîrșitul săptăminii o 
amplă manifestație de protest. Ac
țiunea a reprezentat încheierea 
unui marș inceput la 25 decembrie

1986 la Kings Bay (Georgia), cul- 
minînd cu adunarea manifestanți- 
lor în apropierea și in incinta bazei 
menționate, pentru a protesta îm
potriva experimentării unei rachete 
de tipul „Trident-2“. Manifestanții 
au declarat că aceste rachete tes
tate la Cap Canaveral pot fi echi
pate cu focoase nucleare.
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ORIENTUL MIJLOCIU
BEIRUT 12 (Agerpres). — Avioane 

de luptă israeliene au bombardat, 
luni, cu bombe și rachete tabăra de 
refugiați palestinieni de la Ain El 
Helweh și poziții palestiniene de lin
gă localitatea Magdousheh, situată la 
est .de orașul-port Saida din șțidul 
Libanului, informează agențiile1» in
ternaționale de presă citind postul 
de radio libanez. Acesta este cel 
de-al patrulea raid aerian israelian 
asupra teritoriului libanez de la 
începutul anului, relevă agențiile de 
presă Reuter și U.P.I.

Pe de altă parte, în zona taberelor 
de refugiați palestinieni Shatila și 
Bourj El Barajneh din sudul Beiru
tului au fost înregistrate, luni, noi 
lupte intre forțe ale milițiilor Amal 
și combatanții palestinieni. Potrivit 
agențiilor de presă, părțile au folosit 
tunurile de pe tancuri, mortiere și 
grenade autopropulsate.

TEL AVIV 12 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvint al armatei israe
liene a recunoscut că un militar 
al contingentului irlandez din cadrul 
Forței Interimare a O.N.U. din 
Liban (U.N.I.F.I.L.) a fost ucis de 
militari israelieni, in timpul unui 
bombardament efectuat de pe 
ta’ncuri si cu mortiere ;-asupra loca
lității Baraachit, din sudul terito
riului libanez s-a tras, de asemenea, 
cu mitraliere grele.

TUNIS 12 (Agerpres). — Primul 
ministru spaniol Felipe Gonzalez, 
aflat în vizită oficială in Tunisia, â 
conferit în capitala acestei țări cu 
Yasser Arafat, președintele Comite
tului Executiv al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei. Potrivit 
agenției M.E.N.1, au fost analizate 
prob'eme privind situația din Orien
tul Mijlociu și aspecte privind re
lațiile dintre; Spania și O.E.P.

Conflictul dintre Iran si Irak
TEHERAN 12 (Agerpres). — După 

cum anunță agenția I.R.N.A., forțele 
iraniene, care au lansat, începînd de 
vineri, o ofensivă în zona Sha- 
lamcheh, la aproximativ 30 km 
sud-est de Basra, au continuat ope
rațiunile pe mai multe axe de înain
tare și au respins 20 de contraatacuri 
irakiene. Totodată, forțele aeriene 
iraniene au bombardat centre eco
nomice și militare din orașele irakie
ne Amadiya, Diana, Sa’diya, Al-Mig- 
dadiya și Aii Gharbi.

Artileria iraniană a lansat o ra
chetă sol-sol asupra 'Bagdadului, 
care a lovit cartierul general al for
țelor aeriene irakiene, informează 
agenția I.R.N.A.

Mai multe orașe iraniene — Naha- 
vand, Broujerd, Ramhormuz și Dezful 
— precizează agenția citată — au 
fost atacate cu rachete de avioane 
de luptă irakiene.

BAGDAD 12 (Agerpres). — For
țele irakiene au anihilat cea mai 
mare parte a trupelor iraniene care 
au luat parte la ofensiva lansată vi
nerea trecută împotriva Irakului pe 
frontul de sud, a anunțat un pur
tător de cuvint militar la Bagdad, 
citat de agenția I.N.A. Unitățile ira
kiene au continuat, totodată, elibe
rarea unor sectoare ale teritoriului 
Irakului aflate sub ocupație irania
nă. Avioanele irakiene au efectuat 
191 misiuni de luptă, iar elicoptere
le 203 misiuni. Au fost bombardate 
orașele iraniene Shahabad, Ilan, Is
fahan, Qom și Al-Bistin. Totodată, 
forțele irakiene au . bombardat cu 
rachete orașele Dezful, Nahavand, 
Broujerd și Ramhormuz din Iran.

Duminică, adaugă agenția I.N.A., 
trupele iraniene au lansat o rache
tă sol-sol asupra Bagdadului, care 
a lovit un cartier de locuințe.

Realiniere monetară în cadrul Pieței comune
BRUXELLES 12 (Agerpres). — 

Miniștrii finanțelor ai țărilor mem
bre ale Pieței comune au încheiat 
dezbaterile cu privire la reevaluarea 
unor monede în cadrul Sistemului 
Monetar al C.E.E. (S.M.E.). S-a 
hotărît reevaluarea mărcii vest- 
germane și a guldenului olandez cu 
3 la sută fiecare, iar a francului 
belgian și a francului luxembur
ghez — cu 2 la sută. Măsura a

devenit efectivă imediat — . pi'btt- 
zează agenția Associated Press.

Valorile altor patru monede din 
cadrul S.M.E. rămin neschimbate — 
francul francez, lira italiană, coroa
na daneză și lira irlandeză.

Documentul publicat cu prilejul 
reuniunii arată că realinierea mone
tară are scopul „să contribuie la o 
mai mare stabilitate in schimburile 
comerciale internaționale".

Regimul de la Pretoria 
intr-o izolare crescîndă

PACE Șl LOCUINȚE PENTRU TOȚI!
Pentru fiecare locuitor al pla

netei revine o forță explozivă e- 
chivalentă cu 3 pină la 14 tone tri- 
nitrotoluen, o gigantică „sabie a lui 
Damocles" care atirnă deasupra ca
petelor fiecăruia : de cite ori nu am 
auzit, in ultimii ani, această fra
ză care, departe de a se banaliza, 
deșt e atit de des repetată, își păs
trează neștirbită forța, tocmai 
pentru că exprimă una din cele 
mai tragice realități ale unei lumi 
suprasaturate de arme nucleare și 
alte mijloace de ucidere in masă. 
După cum tot atit de tragică este 
realitatea că intre „capul" multora 
dintre cei ce populează planeta și 
„sabia" care atirnă deasupra lor 
nu se interpune, practic, nimic ■— 
nici măcar cel mai simplu acope
riș. Desigur, nu este vorba de 
faptul că un acoperiș ar putea a- 
sigura protecție față de primejdi
ile teribile ale unui conflict ato
mic ; este vorba, exprim indu-ne 
simbolic, despre faptul că in epoca 
noastră continuă să existe zeci și 
zeci de milioane de ființe umane 
private de unul din cele mai 
elementare drepturi, acela de a 
avea un adăpost, o locuință care să 
merite cit de cit acest nume. Drept 
adesea ignorat cu bună știință toc
mai de acei care bat atita monedă 
(propagandistică) pe tema „dreptu
rilor omului".

Intr-adevăr, studii internațio
nale arată că aproximativ o pă
trime din populația globului, deci 
peste 1,2 miliarde de oameni, nu 
dispun de condiții de locuit care 
să răspundă măcar unor minime 
cerințe. Lipsa unor asemenea con
diții, in strinsă și directă asociere 
cu starea sanitară deplorabilă și 
alături de malnutriție, constituie 
principala cauză a celor 50 000 de 
decese care se înregistrează zilnic 
în țările in curs de dezvoltare, 
majoritatea victimelor fiind in rin- 
dul copiilor.

Statisticile internaționale con
semnează că numărul celor care
— incredibil pentru secolul nostru
— nu au nici un fel de locuință se 
ridică la 100 de milioane de oa
meni. Numai in America Latină se 
estimează că 20 de milioane de co
pii și tineri trăiesc și dorm pe 
străzi. Indiferent de numele sub 
care sint cunoscute, „shantytowns", 
în țările de limbă engleză din lu
mea a treia, „bidonvilles", in cele de

limbă franceză, „barrios pobres", 
„poblaciones" sau „favelas", in cele 
de limbă spaniolă sau portugheză, 
cartierele mizeriei cu precarele lor 
înjghebări din carton, scinduri și 
tablă ruginită, in care se inghesuie 
de-a valma 8—10 sau mai multe 
persoane, se întind ca o pecirtgine 
la marginea marilor orașe, pre
zența lor Constituind un perma
nent și dramatic reproș la adresa 
conștiinței umanității. Despre ca
nalizare nici vorbă, iar in ce pri
vește apa, de cele mai multe ori se 
rezumă la o singură cișmea cu 
pompă pentru 1 000 de oameni ! Și 
totuși, locuitorii acestor cartiere 
ale mizeriei se pot socoti „fericiți" 
in comparație cu cele aproape 2 
miliarde de ființe umane, in spe
cial din zonele tropicale și subtro
picale, care sint total lipsite de 
apă potabilă, ceea ce le expune la 
cele mai cumplite maladii.

Dar nu trebuie crezut că aseme
nea situații sint specifice numai 
țărilor in curs de dezvoltare. Nu 
de mult, revista „Newsweek" a con
sacrat un zguduitor reportaj așa- 
ztșilor „street people", (oamenii 
străzii), ființe strivite de viață 
care, in cea mai bogată țară a lu
mii, la umbra zgirie norilor, se a- 
dăpostesc pe unde se nimerește, 
pe sub poduri, pe cite o bancă, 
sau direct pe caldarim, îndeosebi 
peste gurile de aerisire ale me- 
trourilor de unde vine aer cald, a- 
coperindu-se cu o simplă și deri
zorie folie de plastic. Numărul lor 
este apreciat a fi intre 350 000 și 3 
milioane !

Iată desigur, foarte sumar schi
țate, temeiurile in virtutea cărora, 
la sfirșitul ultimei ei sesiuni, Adu
narea Generală a O.N.U. a procla
mat, prin consensul membrilor săi, 
anul 1987 ca AN INTERNAȚIONAL 
AL PERSOANELOR FĂRĂ ADĂ
POST. Obiectivul urmărit ? A atra
ge atenția asupra situației intole
rabile a acestor persoane și a mo
biliza comunitatea internațională 
in vederea adoptării' unor măsuri 
care să ducă la o schimbare in 
bine a acestei situații.

In mesajul său special prin care 
a inaugurat noua acțiune, secretarul 
general al O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar, a subliniat că „aceasta re
prezintă o importantă manifestare 
în cadrul procesului mai larg de 
ameliorare a condiției umane, țel 
căruia O.N.U. își dedică activitatea.

Problema locuințelor, a continuat el, 
dacă va rămine nesolu-.ionată, re
prezintă o amenințare, pe termen 
scurt ca și pe termen lung, la adre
sa bunăstării popoarelor și a pers
pectivelor de dezvoltare ale comu
nității internaționale in ansamblu".

$1, poate, nu este deloc intim- 
plător că acest An succede 
ANULUI INTERNAȚIONAL AL 
PĂCII, desfășurat sub sem
nul marelui comandament al o- 
pririi și diminuării imensei 
amenințări și uriașei hemora
gii de resurse reprezentate de 
cursa înarmărilor și a cheltuie
lilor militare. Desigur, calendaris
tic, Anul Internațional al Păcii s-a 
încheiat, dar imperativele cărora a 
fost chemat să le răspundă rămin 
in continuare de o arzătoare actua
litate. Este de ajuns să ne gindim 
că dacă sumele irosite astăzi pe 
înarmări s-ar reduce cu numai 50 
miliarde de dolari, s-ar putea con
strui 2,5 milioane de locuințe, cu 
toate dotările aferente (curent elec
tric, sisteme de canalizare, instalații 
sanitare etc.). 50 de miliarde repre
zintă 5 la sută din totalul sumelor 
absorbite actualmente pentru fabri
carea de mijloaăe de distrugere, 
adică exact procentul propus — 
și aplicat — de România pentru di? 
minuarea acestor cheltuieli.

Pentru a apela in continuare la 
ajutorul cifrelor, dacă cheltuielile 
militare mondiale s-ar opri o ju
mătate de an, — numai o ju
mătate de an — problema lo
cuințelor pe intreg globul ar 
fi radical și definitiv rezolvată I 
Ca să nu mai vorbim de faptul că 
dacă actualul nivel al cheltuielilor 
s-ar micșora cu numai a 500-a par
te, s-ar putea asigura apă potabilă 
pentru toți locuitorii globului, era- 
dicindu-se astfel una din sursele 
cele mai grave de boli adesea mor
tale.

S-ar putea astfel afirma că intre 
Anul Internațional al Păcii și 
Anul Internațional al persoanelor 
fără adăpost există o strinsă si 
nemijlocită legătură, cel de-al doi
lea constituind o completare sau 
un corolar al primului. Pentru că 
dacă înțelepciunea va prevala și se 
va trece în fine la o dezescâladarc 
a înarmărilor și a bugetelor mili
tare, atunci vor exista și mijloacele 
financiare pentru înfăptuirea dezi
deratelor propuse prin noua acțiu
ne a O.N.U. Sau, mai simplu și mai

DRAMA PERSOANELOR FĂRĂ ADĂPOST
De la cei cate se inghesuie in cartierele de cocioabe din țările lumii 
a treia (fotografia de sus) la dezmoșteniții soartei din țările occidentale, 
nevoiți să doarmă sub cerul liber (fotografia de jos) - două imagini 
care surprind, in tot tragismul ei, situația persoanelor, lipsite de locuință

direct spus, pacea, dezarmarea vor 
însemna nu numai înlăturarea 
amenințării unui inimaginabil ho
locaust mondial, ci vor crea și pre
misele unei vieți mai omenești 
pentru milioanele de dezmoșteniți

ai soartei, privați astăzi de unul 
din atributele primordiale ale con
diției umane; un acoperiș deasu
pra capului.

Romulus CAPLESCU

Acum, la începutul unui nou an, 
agențiile internaționale de presă, 
referindu-se, în obișnuitele retro
spective, asupra situației din Afri
ca de Sud, atrag atenția că, da- 
țorită represiunilor sălbatice ale 
autorităților rasiste, țara de la extre
mitatea sudică a continentului afri
can s-a transformat intr-un adevă
rat vulcan. Sfidind restricțiile impu
se de starea de urgență, populația 
tnăjbritară se ridică tot mai hotărît 
la luptă pentru abolirea politicii de 
apartheid. Zilnic au loc greve, de
monstrații și acțiuni de boicotare a 
unor sectoare economice. în încerca
rea de a controla situația, poliția 
face uz adeseori de arme, deschi- 
zind focul asupra populației pașnice, 
ucigind fără alegere bărbați, femei 
și copii. De la instaurarea stării de 
urgență (12 iunie anul trecut) și pînă 
în prezent, ca rezultat al acestor re
presiuni singeroase, au fost ucise 
peste 350 de persoane, iar alte 29 000 
au fost arestate. „Anul 1986 — relevă 
agenția FRANCE PRESSE intr-un co- 
mentariu-bilanț — trebuia să fie un 
an al reformelor și dialogului. In 
realitate n-a fost decit anul înfrun
tărilor, al pozițiilor tot mai intransi
gente. Speranța unei reglementări 
politice s-a stins sub valurile vio
lenței".

Principala cauză a acestei evolu
ții, așa cum se știe, o constituie 
orientarea extremistă, ultrareacțio- 
nară a autorităților de la Pretoria, 
care nu numai că nu au modifi
cat cu nimic statutul celor 24 mili
oane de negri, lipsiți de cele mal 
elementare drepturi, dar au înăsprit 
și mai mult represiunile. în con
știința umanității vor rămîne adine 
întipărite masacrele de Ia Soweto, 
Alexandra, Cross River și din alte 
localități, după cum nu va fi uitat 
faptul că printre cei arestați se află 
mii de copii- intre II și 16 ani, care 
zac. și acum în închisori și sint su
puși celor mai bestiale torturi. Pen
tru a ascunde opiniei publice aceste 
acte revoltătoare, autoritățile rasiste 
au interzis presei locale și interna
ționale, la începutul lunii decembrie, 
să relateze, să filmeze sau să foto
grafieze orice acțiune a poliției.

Așadar, anul 1986, care a fost, 
practic, o perioadă de continuă stare 
excepțională, de crunte represiuni, 
s-a incheiat cu încercarea furibundă 
a autorităților rasiste de a înăbuși cu 
orice preț mișcarea pentru drepturi 
a populației majoritare și de a per
petua apartheidul in forme noi. Dar 
aceste uneltiri n-au putut și nu pot 
să-și atingă scopul. Sud condu
cerea Congresului Național African 
(A.N.C.) — care la 8 ianuarie a.c. a 
împlinit 75 de ani de existență — 
lupta antirasială a luat o deosebită 
amploare, intrind practic intr-o 
etapă cu totul nouă. în centrul reven
dicărilor populației majoritare se află’ 
nu o simplă reformă, -nu un program 
limitat de măsuri administrative, ci 
abolirea completă a apartheidului și 
obținerea de drepturi politice cores
punzătoare pentru întregul popor 
negru.

A crescut, în același timp, aria de 
desfășurare a acțiunilor, care nu mai 
cuprind doar un ghetou sau o zonă 
limitată. Ea s-a extins la scara în
tregii țări, mobilizînd un număr 
imens de oameni. Astfel, greva or
ganizată în luna iunie, la che
marea Congresului Național African 
(A.N.C.), a Frontului Democratic 
Unit (U.D.F.) — grupare care reu
nește peste 800 de organizații anti- 
apartheid — și a Uniunii Sindicate
lor Sud-Africane (C.O.S.A.T.U.) a 
fost cea mai mare grevă din întreaga 
istorie a R.S.A., la ea participînd 
milioane de oameni. Sectoare întregi 
ale economiei naționale au fost com
plet paralizate. Alături de această 
acțiune fără precedent, pe întreg cu
prinsul anului s-au înregistrat nu
meroase greve la minele de aur, în
tr-o serie de întreprinderi indus
triale și au apărut diferite forme 
noi de protest.

Sintetizînd situația nou creată,

președintele A.N.C., Oliver Tambo, 
declara chiar in aceste zile jubiliare 
pentru organizația sa că „obiectivul 
fundamental al actualei faze de 
luptă din Africa de Sud este inten
sificarea acțiunilor, sub toate for
mele și printr-o participare tot 
mai largă, împotriva apartheidului. 
A.N.C. nu se va mai mulțumi cu 
succese parțiale și va ținti, in 1987, 
la înlăturarea regimului rasist".

Desigur, autoritățile de la Pretoria 
nu au renunțat și nu intenționează 
să renunțe la manevrele lor dema
gogice, concomitent cu represiunile 
singeroase prin care au reușit să se 
mențină la putere de aproape patru 
decenii. Chiar din primele zile ale 
anului, președintele Pieter Botha a 
anunțat pe cei 3 milioane de alegă
tori albi din .R.S.A. că vor fi che
mați la urne in primăvară, cu ocazia 
unor așa-zise alegeri generale anti
cipate, fără a sufla insă nici un cu
vint în legătură cu statutul popu
lației majoritare. Alegerile preconi
zate — remarcă agenția ASSOCIA
TED PRESS — ar putea aduce doar 
o schimbare de fațadă ; „cel mai 
probabil 'candidat pentru a-l înlocui 
pe Pieter Botha, în cazul cind aces
ta s-ar retrage, este Frederick de 
Klek. a cărui sarcină ar constitui-o 
schimbarea onticii cercurilor externe 
în favoarea Pretoriei", care în pre
zent este ținta unor critici deosebit 
de violente.

Paralel cu represiunile interne tot 
mai singeroase. regimul de Ia Pre
toria și-a întețit acțiunile agresive 
împotriva statelor africane vecine, 
printre victimele sale din Ultimele 
săptămîni aflîndu-se Swazilândtil, 
Botswana și Angola.

Regimul rasist încearcă să recurgă 
la practici de intimidare și in relațiile 
cu întreaga comunitate internațio
nală. El amenință cu represaliile in 
cazul instituirii embargoului cerut cu 
prilejul recentei sesiuni a Adunării 
Generale a O.N-U., ca și al altor 
reuniuni internaționale, ca. de exem
plu, Conferința mondială de la Paris 
pentru sancțiuni impotriva Africii de 
Sud.

Dar asemenea manifestări ale po
liticii de forță sint dinainte sortite 
eșecului. Pe toate meridianele globu
lui ia ămoloare mișcarea în vederea 
aplicării de sancțiuni economice im
potriva regimului rasist sud-african 
pentru a-l determina să abolească 
politica de apartheid. să lichideze 
starea de urgentă Și să elibereze pe 
deținuți! politici în frunte cu Nelson 
Mandela. Acest curent de opinie 
n-a putut lăsa indiferente nici unele 
țări occidentale, cunoscute prin po
ziția lor conciliatoare față de re
gimul de la Pretoria. Numeroase 
firme care operează în R.S.A. au 
anunțat că iși încetează activitatea 
pe teritoriul acestei țări. Printre 
acestea, se află firmele americane 
„I.B.M.", „General Motors". „Coca- 
Cola", „Exxon", cea mai mare bâncă 
străină de investjții în R.S.A. — 
„Barclay’s Bank", compania britanică 
de produse chimice industria’o „Alli''d 
Colloids" și multe altele. „Africa de 
Sud — a declarat Leon Sullivan, 
administratorul lui „General Motors" 
— se va îndrepta anul viitor spre 
haos și revoluție totală, dacă apart
heidul nu va fi abolit în lunile ce 
vor urma". Pe de altă parte, la 1Q 
ianuarie, printr-un decret semnat dă 
ministrul italian al comerțului exte
rior a fost suspendată realizarea ori
căror noi investiții ale Italiei in 
Africa de Sud.

Aceste luări de poziție sint cit se 
poate de semnificative pentru, ințe- 
legerea actualelor stări de lucruri din 
R.S.A. Ele reliefează adîncile zgu
duiri pe care le înregistrează situa
ția politică și economică din această 
țară, faptul că bastionul rasismului 
se clatină din temelii și devine tot 
mai izolat sub loviturile ample
lor acțiuni ale poniilatioi ma
joritare. a hotărîrii milioanelor de 
negri de a lichida apartheidul, cu 
tot cortegiul său de practici inumane.

Nicolae N. LUPU
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