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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ministrul finanțelor și planificării economice din Republica Sudan

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit, vineri, 
pe Bashir Omer Mohamed Fedlalla, 
ministrul finanțelor și planificării 
economice din Republica Sudan, aflat 
într-o vizită în țara noastră.

Exprimînd vii mulțumiri pentru în
trevederea acordată, ministrul suda
nez a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un mesaj de sa
lut împreună cu cele mai călduroase 
urări de sănătate și fericire, din 
partea președintelui Consiliului Su
prem al Republicii Sudan, Ahmed Al 
Mirghani, și a primului ministru, Sa- 
dik El-Mahdi.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a adresat, la rîndul său, 
președintelui Consiliului Suprem al 
Republicii Sudan și primului minis
tru salutul său și cele mai bune 
urări.

în timpul întrevederii au fost re
levate relațiile de prietenie și cola
borare dintre România și Sudan și 
s-a exprimat dorința de a se acțio
na în continuare pentru dezvoltarea, 
pe multiple planuri, a acestor rapor
turi. în acest context, au fost evi
dențiate posibilitățile existente pen
tru diversificarea colaborării econo
mice româno-sudaneze, apreciindu-se 
că amplificarea conlucrării dintre

cele două țări este In interesul șl 
spre binele ambelor popoare, al 
cauzei păcii și înțelegerii în lume.

în cadrul convorbirii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat în
semnătatea întăririi colaborării din
tre țările în curs de dezvoltare in 
lupta lor pentru progres economie și 
social, pentru consolidarea indepen
denței naționale și făuririi unei noi 
ordini economice mondiale.

La întrevedere a luat parte 
Alecsandru Babe, ministrul finan
țelor.

A fost de față ambasadorul Repu
blicii Sudan la București, Ahmed M. 
Diab.

TELEGRAMA ADRESATĂ
ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC 

EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.
Sub președinția tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului CoiAunist Român, a avut loc vineri, 
6 martie, ședința Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R.

în cadrul ședinței. Comitetul Politic Exe
cutiv a analizat RAPORTUL PRIVIND 
STOCURILE DE VALORI MATERIALE ÎN 
ECONOMIE, PRECUM ȘI RAPORTUL PRI
VIND NIVELUL STOCURILOR LA PRIN
CIPALELE MATERII PRIME ȘI MATE
RIALE EXISTENTE LA 1 IANUARIE 1987.

Comitetul Politic Executiv a apreciat că, 
prin măsurile luate în vederea normării ju
dicioase a stocurilor și introducerii în cir
cuitul economic a stocurilor supranormative, 
s-a asigurat o mai burtă aprovizionare teh- 
nico-materială, în condițiile diminuării 
stocurilor efective pe ansamblul economiei, 
față de situația existentă la 30 iunie 1986. 
în același timp, s-a constatat că, în compa
rație cu noile norme aprobate pentru acest 
an, stocurile supranormative de valori ma
teriale se mențin încă la un nivel ridicat. 
Astfel, la materii prime și materiale valoa
rea acestor stocuri se ridică la peste 49 mi
liarde lei, față de nivelurile aprobate.

Pornind de la aceasta, Comitetul Politic 
Executiv a cerut să fie actualizate graficele 
de lichidare a stocurilor supranormative 
pentru fiecare unitate, în funcție de noile 
norme aprobate pe anul 1987 și să se între
prindă măsuri eficiente de sprijinire a în
treprinderilor pentru încadrarea în noile 
norme, de întărire a controlului preventiv 
asupra aprovizionării, consumului ■ și desfa
cerii produselor.

în acest cadru, secretarul general al parti
dului a cerut guvernului să constituie o co
misie specială care să analizeze în mod deo
sebit stocurile supranormative de metal, de 
textile, de alte produse și să stabilească mă
suri concrete, operative, pentru includerea 
lor în plan și utilizarea în producție, urmă- 
rindu-se lichidarea acestor stocuri într-o pe
rioadă cit mai scurtă. S-a indicat să se pro
cedeze în mod asemănător și in ceea ce pri
vește stocurile de producție neterminată și 
de produse finite.

Comitetul Politic Executiv a trasat sar
cină ministerelor, centralelor și întreprinde
rilor, organelor financiar-bancare să se pre
ocupe, in continuare, cu toată răspunderea, 
de evoluția stocurilor și realizarea planului, 
să întocmească, lunar și trimestrial, progra
me care să asigure respectarea riguroasă a 
consumurilor și stocurilor prevăzute, baza 
materială necesară desfășurării, în bune con
diții. a intregii activități economice.

Comitetul Politic Executiv a examinat 
RAPORTUL PRIVIND EVOLUȚIA PRE
ȚURILOR ȘI TARIFELOR ÎN ANUL 1986.

Pe baza datelor analizate, s-a apreciat că 
prețurile și tarifele s-au situat, practic, în 
1986, la nivelul anului precedent, incadrîn- 

du-se în limitele planificate sau sub acestea. 
Astfel, în 1986, prețurile de producție și de 
livrare în industrie nu s-au modificat față 
de anul precedent, înregistrînd un indice de 
100 la sută față de prevederile de plan. De 
asemenea, prețurile bunurilor de consum 
desfăcute pe piața țărănească au fost chiar 
mai mici decit nivelul prevăzut, inregistrind 
un indice de 99 la sută.

Evoluția tuturor categoriilor de prețuri, în 
1986, reflectă o strictă stabilitate a lor, 
ilustrind, totodată, justețea măsurilor luate 
în acest sens, precum și caracterul sănătos al 
economiei naționale. S-a subliniat că, po
trivit indicațiilor și orientărilor secretarului 
general al partidului, activitatea desfășurată 
anul trecut în acest domeniu a fost concen
trată, în principal, în direcția menținerii ni
velului general al prețurilor de producție și 
de livrare în industrie, a perfecționării și 
așezării lor ferme pe principii economice, 
întăririi disciplinei și respectării riguroase 
a prevederilor legale.

La realizarea indicelui prețurilor cu amă
nuntul, în 1986, a contribuit și evoluția fa
vorabilă a prețurilor pe piața țărănească, 
care, pe ansamblu, au fost sub nivelul anu
lui anterior, în condițiile creșterii cantități
lor de produse agroalimentare vîndute 
populației.

Avînd în vedere atît rezultatele obținute, 
cit și unele neajunsuri manifestate, Comite
tul Politic Executiv a cerut Comitetului de 
Stat pentru Prețuri, Comitetului de Stat al 
Planificării, precum și ministerelor econo
mice. centralelor industriale, întreprinderi
lor, consiliilor populare, organelor financia
re să se preocupe cu toată răspunderea pen
tru perfecționarea, în continuare, a sistemu
lui de prețuri, pentru intensificarea contro
lului și îmbunătățirea activității in acest do
meniu. S-a indicat să fie luate măsuri hotărî- 
te pentru întărirea disciplinei în stabilirea și 
respectarea legalității prețurilor, pentru în
cadrarea lor în limitele planului pe 1987, ac- 
ționîndu-se, în acest scop, pentru reducerea 
consumurilor materiale și a cheltuielilor de 
producție, creșterea rentabilității și eficien
ței produselor, aplicarea consecventă a nou
lui mecanism economico-financiar, pentru 
realizarea integrală și în structura prevăzută 
a livrărilor către fondul pieței și aprovizio
narea corespunzătoare a populației cu bunuri 
de consum.

Comitetul Politic Executiv a examinat, în 
continuare. RAPORTUL PRIVIND REZUL
TATELE RECENSĂMÎNTULUI ANIMALE
LOR DE LA 1 FEBRUARIE 1987.

A fost evidențiat faptul că, pe ansamblul 
agriculturii, efectivele de animale la toate 
speciile au crescut, comparativ cu recensă
mântul de la 1 februarie 1986. în același 
timp, s-a apreciat că aceste rezultate nu sînt 
în concordanță cu sarcinile și obiectivele 

puse în fața agriculturii de secretarul gene
ral al partidului, pentru înfăptuirea noii re
voluții agrare.

Pornind de Ia concluziile desprinse din 
analiza rezultatelor recensămîntului, Comi
tetul Politic Executiv a cerut Ministerului 
Agriculturii, organelor agricole județene, 
unităților agricole socialiste, consiliilor 
populare și organismelor specializate să ac
ționeze, cu toată exigența și răspunderea, 
pentru schimbarea, încă din acest an, a si
tuației la efectivele matcă de bovine și ovi
ne, pentru sporirea, în general, a tuturor 
efectivelor de animale și a producțiilor aces
tora, corespunzător prevederilor de plan pe 
1987 și pe întregul cincinal, în primul rînd 
în cadrul cooperativelor agricole de produc
ție și întreprinderilor agricole de stat. S-a 
cerut, totodată, să se ia măsuri ferme pentru 
realizarea programelor speciale privind creș
terea iepurilor de casă, dezvoltarea serici
culturii și apiculturii, punîndu-se, de aseme
nea, un accent deosebit pe extinderea aces
tor activități în unitățile agricole de stat și 
cooperatiste.

Comitetul Politic Executiv a subliniat ne
cesitatea respectării riguroase a măsurilor 
privind regimul de tăiere a animalelor, asi
gurarea unei greutăți optime la tăiere — 
conform normelor stabilite — în vederea 
realizării în bune condiții a cantităților de 
carne prevăzute in programul de autoapro- 
vizionare al fiecărui județ.

S-a indicat să se ia toate măsurile pen
tru deplina valorificare a bazei materiale 
existente, a condițiilor create dezvoltării 
zootehniei, astfel incit acest important sec
tor al agriculturii noastre socialiste să-și 
aducă o contribuție tot mai mare la buna 
aprovizionare a populației cu produse ani
maliere și la satisfacerea altor nevoi ale 
economiei naționale.

în continuare, Comitetul Politic Executiv 
a analizat și aprobat RAPORTUL PRIVIND 
ACTIVITATEA DE REZOLVARE A PRO
PUNERILOR, SESIZĂRILOR. RECLAMA- 
ȚIILOR ȘI CERERILOR OAMENILOR 
MUNCII ADRESATE CONDUCERII 
PARTIDULUI. ORGANELOR LOCALE DE 
PARTID. ORGANELOR DE STAT, ORGA
NIZAȚIILOR DE MASA ȘI OBȘTEȘTI, 
PRESEI ȘI RADIOTELEVIZIUNII ÎN 
ANUL 1986. A fost, de asemenea, dezbătut 
și aprobat RAPORTUL PRIVIND ACTIVI
TATEA INTERNAȚIONALĂ A PARTIDU
LUI ȘI STATULUI ÎN 1986 ȘI PRINCI
PALELE OBIECTIVE ALE POLITICII EX
TERNE ÎN 1987. S-a stabilit ca aceste două 
rapoarte să fie supuse dezbaterii Plenarei 
C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a soluționat, de 
asemenea, și alte probleme ale activității de 
partid și de stat.

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 

președintele Republicii Socialiste România, 

de participantele la adunarea festivă din Capitală 
consacrată zilei de 8 Martie

Mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Sărbătorirea zilei de 8 Martie, Ziua internațională 

a femeii, constituie pentru milioanele de femei din 
România socialistă un nou și minunat prilej de a da 
expresie, din adincul inimilor, celor mai vii sentimen
te de înaltă prețuire, stimă și recunoștință, față de 
dumneavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, marele erou între eroii neamului, 
înflăcărat militant revoluționar, genial conducător al 
partidului și statului, care din cei mai tineri ani 
v-ați consacrat viața, cu neasemuită dăruire patrioti
că, înfăptuirii idealurilor supreme ale poporului de 
libertate și independență, triumfului revoluției socia
liste în patria noastră, afirmării ei libere, demne și 
suverane, într-o lume a păcii și colaborării.

Cu legitimă satisfacție și profundă recunoștință, 
aducem și cu acest prilej cea mai înaltă cinstire con
tribuției dumneavoastră hotăritoare la îmbogățirea 
tezaurului gindirii și practicii revoluționare, la elabo
rarea și înfăptuirea intregii strategii de dezvoltare 
economico-socială a patriei, la obținerea grandioase
lor realizări din anii luminoși inaugurați de Congre
sul al IX-lea, eroică perioadă de timp — înscrisă pen
tru totdeauna cu litere de aur in multimilenara noas
tră istorie — pe care, în semn de ales oma
giu și cu îndreptățită mindrie, o' numim „Epoca 
Nicolae Ceaușescu".

Impresionanta retrospectivă a drumului parcurs de 
România în cele peste două decenii de cind, prin 

I voința unanimă a comuniștilor, a întregii națiuni, vă 
afiați in fruntea partidului și a statului, pune in lu
mină in mod strălucit noul statut social al femeilor din 
patria noastră, fără deosebire de naționalitate, condi
țiile fără precedent de afirmare și creștere a rolului 
lor în toate sectoarele producției materiale, in dome
niile științei, culturii, invățămintului și ocrotirii sănă
tății, in întreaga viață politică, economică și socială a 
țării.

Permiteți-ne, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. să vă exprimăm cele mai fierbinți 
sentimente de recunoștință pentru minunatele condiții 
de muncă și viață ce ne sînt create, să vă adresăm cele 
mai vii mulțumiri pentru grija statornică ce o purtați 
promovării femeilor în funcții de cea mai înaltă răs
pundere, pentru posibilitățile nelimitate de împlinire 
a aspirațiilor și personalității lor, pentru înalta pre
țuire ce o acordați muncii 'femeilor, contribuției aces
tora la măreața operă de edificare a societății socia
liste și comuniste pe pămîntul scump al patriei, Repu
blica Socialistă România.

Pentru noi, femeile de pe întreg cuprinsul țării, 
constituie o datorie de onoare și o deosebită cinste 
ca, in această zi de sărbătoare, să ne exprimăm cele 
rpai alese sentimente de admirație, nețărmurită dra
goste și înaltă considerație față de tovarășa acade
mician doctor inginer Elena Ceaușescu, militant de 
frunte al partidului și statului, savant de renume mon
dial. care, prin piiduitoarea sa activitate revoluționară, 
aduce o contribuție remarcabilă la fundamentarea și 
înfăptuirea planurilor și programelor de dezvoltare 
economico-socială a țării, la promovarea fermă a celor 
mai noi cuceriri ale științei și tehnicii în toate, dome
niile, înflorirea invățămintului și culturii românești, 
la creșterea prestigiului internațional al României. 
Sărbătorirea zilei de 8 Martie constituie un fericit 
prilej de a transmite tovarășei Elena Ceaușescu. lumi
nos exemplu de muncă și viață consacrate fericirii 
poporului, întreaga noastră recunoștință pentru grija 
deosebită pe care o poartă afirmării plenare a capaci
tății creatoare a femeilor, educării și formării tinerei 
generații și dezvoltării familiei, pentru sprijinul și 
îndemnurile deosebit de valoroase pe care le acordă 
Consiliului Național, mișcării de femei din patria 
noastră.

Ferm hotărîte să răspundă prin noi ' și însemnate 
. fapte de muncă înflăcăratelor chemări cuprinse in 

cuvîntările dumneavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, la recentele ședințe ale Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R., milioanele de 
femei de pe întreg cuprinsul țării iși reafirmă și cu 
acest prilej angajamentul solemn de a acționa in 
spirit revoluționar, cu înaltă răspundere și exigență, 
pentru indeplinirea exemplară a prevederilor de plan 
pe anul 1987 și a programelor speciale adoptate de 
conducerea partidului, a istoricelor hotăriri ale Con
gresului al XIII-lea.

In industrie, vom situa ferm în centrul preocupări
lor realizarea ritmică și integrală, în structura plani
ficată, a producției fizice, cu prioritate a celei destj- ; 
nate exportului, acordînd toată atenția înfăptuirii pra- \ 
gramelor privind perfecționarea organizării și moder- '' 
nizarea proceselor de fabricație,, ridicarea nivelului 
tehnic și calitativ al produselor, creșterea mai accen
tuată a productivității muncii, reducerea consumuri
lor de materii prime, materiale, combustibil și ener
gie, întărirea ordinii și disciplinei, sporirea eficienței 
economice. '

Femeile de la sate se angajează să nu precupețească 
nici un efort pentru înfăptuirea obiectivelor noii re
voluții agrare, realizarea unor producții vegetale și 
animale cit mai mari, sigure, stabile, pentru execu
tarea la timp șl de bună calitate a tuturor lucrărilor 
agricole din acest an și generalizarea experienței îna
intate a unităților fruntașe, distinse cu titlul de ..Erou 
al Noii Revoluții Agrare", pentru creșterea contribu
ției gospodăriilor populației la asigurarea- fondului de 
stat cu produse agroalimentare și a fondului de au- 
toapro vizionare.

Femeile din domeniul cercetării științifice vor ac
ționa cu mai multă hotărire in vederea modernizării 
rapide a producției și proceselor tehnologice, creșterii 
calității și competitivității produselor, valorificării su
perioare a resurselor materiale și energetice, afirmării 
puternice a noii revoluții tehnico-științifice în toate 
ramurile economiei naționale.

Pe deplin conștiente de înaltele răspunderi patrio
tice ce ne ..revin în realizarea ..politicii demografice a 
partidului și Statului, in asigurarea tinereții și vigorii 
poporului român, considerăm drept o îndatorire fun
damentală a femeilor din patria noastră de. a da viață 
și a dărui țării cit mai mulți copii, angajîndu-ne să-i 
educăm în spiritul muncii, dragostei și devotamentu
lui față de partid, patrie și popor, față de dumnea
voastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, de 
mult stimata și iubita tovarășă Elena Ceaușescu, față 
de cauza socialismului și comunismului.

Ca mame, dornice să asigure un viitor pașnic și fe
ricit tuturor copiilor, vă exprimăm, rriult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, aleasa noastră recunoștință 
pentru eforturile dumneavoastră generoase in scopul 
nobil al promovării păcii, al dezarmării, in primul rind 
al dezarmării nucleare, întăririi colaborării și priete
niei intre toate popoarele lumii. Ziua internațională a 
femeii constituie pentru milioanele de femei dih 
România socialistă încă un prilej de manifestare a ade
ziunii lor depline la politica externă constructivă și 
profund umanistă a partidului și statului nostru,. rod 
al gindirii și acțiunii dumneavoastră neobosite, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, personalitate pro
eminentă a vieții politice contemporane, care v-ați 
impus in conștiința lumii ca promotor neobosit al pă
cii, colaborării și ințelegeril intre popoare, ca Erou al 
luptei pentru apărarea dreptului vital al oamenilor 
la viată, la existentă liberă și demnă.

Cu prilejul zilei de 8 Martie. Ziua internațională * 
femeii, vă asigurăm că, sub conducerea eroicului nos
tru partid comunist, a dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, vom acționa cu hotărire, 
cu fermitate și înaltă răspundere comunistă, în spirit 
revoluționar, împreună cu întregul popor, pentru în
făptuirea neabătută a mărețelor obiective stabilite de 
Congresul al XIII-lea al partidului, pentru înălțarea 
glorioasă a scumpei noastre patrii pe cele mai lumi
noase culmi ale civilizației socialiste și comuniste.

PRIN TEHNOLOGII SUPERIOARE
Șl BUNĂ ORGANIZARE
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Fierbinte omagiu femeilor țării

Un rezultat de prestigiu pentru industria județului Constanța:

Intr un singur an productivitatea muncii a crescut cu PESTE 18 LA SUTA
Multe, foarte multe sînt datele 

care pun in evidență marile trans
formări economico-sociale care au 
avut loc in județul Constanța in 
anii socialismului și cu deosebire 
in ultimii 22 de ani, de cind prin 
politica de repartizare rațională a 
forțelor de producție promovată ferm 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, toa
te zonele țării au cunoscut ritmuri 
de dezvoltare înalte, uneori aproa
pe de neimaginat. Să amintim în 
acest sens impunătoarele platfor
me industriale înălțate la Constan
ța, Medgidia, Mangalia și Năvo
dari, noile porturi amenajate la Mi
dia și Mangalia, concomitent cu 
extinderea și modernizarea celui de 
la Constanța, realizarea Canalului 
Dunăre — Marea Neagră, numărul 
mare de locuințe construite din fon
durile statului, splendidele stațiuni 
de odihnă ce împodobesc întregul 
litoral, obiective care au schimbat 
fundamental nu numai înfățișarea 
locurilor, ci au determinat mutații 
semnificative și în gradul de ocu
pare, în structura profesională a 
populației. Astfel, ca urmare a e- 
fectuării unui impresionant volum 
de investiții, valoarea fondurilor fixe 
din unitățile industriale ale jude

țului □ crescut de circa 15 ori in 
ultimii 22 de ani. Iar ca efect direct, 
ponderea populației care lucrează 
în industrie, construcții și transpor
turi a crescut de la 29,7 la sută 
in 1965 la 56,3 la sută in 1986.

Intr-adevăr, la fel ca in întrea
ga țară, s-a construit mult în ju
dețul Constanța. Dar și mai im
portant este că, după o etapă de 
susținute acumulări cantitative, in 
prezent, in deplină concordanță cu 
exigențele actualului cincinal, cu 
sarcinile subliniate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Congresul al 
Xlll-lea al partidului, se pune ac
centul pe laturile calitative, inten
sive ale dezvoltării economice, lată 
în acest sens cîteva date compa
rative care ilustrează în mod su
gestiv noua orientare în dezvolta
rea economică a județului. In pe
rioada 1965-1986 ritmul mediu a- 
nual de creștere a producției in
dustriale a fost de 10,8 la sută. 
Un ritm înalt, fără îndoială, dar 
care este depășit cu mult de re
zultatele obținute anul trecut, cînd 
— să reținem - nu au fost puse 
în funcțiune decît puține capacități 
noi de producție. Deci, în aceste 
condiții, producția-marfă industrială 
realizată in anul 1986 a fost mai

REPERE ALE DEZVOLTĂRII ECONOMICE 
IN ANUL 1986

• PRODUCȚIA-MARFĂ INDUSTRIALĂ a crescut cu 
18,5 LA SUTĂ în comparație cu anul 1985 ți a fost su
perioară cu 7 la sută prevederilor de plan.

• PRODUCTIVITATEA MUNCII a fost mai mare cu 
18,2 LA SUTĂ față de anul 1985 ți cu 1,4 la sută față 
de plan.

• PRODUSELE NOI Șl MODERNIZATE reprezintă 
15,4 LA SUTĂ din producția-marfă realizată.

mare cu 18,5 la sută față de anul 
1985, județul situîndu-se din acest 
punct de vedere pe locul doi pe 
țară.

Anul 1986 este însă anul în care 
unitățile economice din județul 
Constanța se evidențiază în mod 
cu totul deosebit prin ritmul înalt 
de creștere a productivității mun
cii. Anul trecut, productivitatea 
muncii in unitățile industriale din 
județul Constanța a fost în medie 
mai mare cu 18,2 la sută față de 
anul 1985 și cu 1,4 la sută față de 
plan, pe această bază obținîndu-se

aproape întregul spor de produc
ție. Cum s-a reușit ca, practic, cu 
aceleași capacități să se realizeze 
un spor de producție de sute de 
milioane de lei ? Ce acțiuni s-au 
întreprins, ce măsuri s-au luat pen
tru a se înregistra acest salt cu 
adevărat remarcabil în creșterea 
productivității muncii la nivelul în
tregului județ ? lată numai două 
din întrebările care au „provocat" 
rindurile de față și la care vom în
cerca să răspundem în ancheta 
publicată în pagina a lll-a a zia
rului.

8 Martie...
Zi de cinstire a femeii... 

A tovarășei noastre de 
viată, a femeii tovarășă 
a noastră de muncă...

Zi luminoasă in sufle
tele noastre, in inimile 
noastre, concentrind res
pectul profund, admirația 
nețărmurită pentru cea 
care aduce viața in lume, 
o îngrijește, o crește cu 
infinită delicatețe și dă
ruire, o educă, asigurind 
permanenta tinerețe și 
vigoare a neamului româ
nesc.

Zi de înaltă cinstire a 
femeii, cinstire cu temei
nică rădăcină crescută 
din zorii revoluției socia
liste, cinstire impunin- 
du-se ca act de înaltă jus
tiție socială, etică și mo
rală. Zi de înaltă cinstire 
reclamată ca unul din te
lurile de căpătîi ale lup
tei clasei muncitqare, ale 
partidului ei politic, re
voluționar, chiar din pri
ma clipă a făuririi lui. 
Țel de căpătii al luptei 
clasei muncitoare ince- 
pind din acel moment is
toric, pentru că vechile 
regimuri politice iși 
transmiteau mereu ca 
moștenire nu numai prac
tici, concepții retrograde 
despre femeie, despre ro
lul și locul ei in viață, in 
societate, ajungând să le 
sintetizeze pină și sub 
formă de axiome, cu pre
tenția de înțelepciune ge
neral valabilă, menite să 
fixeze in memorie, pen
tru vecie, desconsidera
rea, neîncrederea in forța 
ei de gindire, de faptă, 
de acțiune. Era, acesta.

Desen de GH. CALARAȘU

reflexul unei ideologii și 
al unei stări de spirit 
create in decursul unui 
timp îndelungat, stăruind 
virulent, adine înrădăci
nate in conștiințe.

De aceea, una din pres
tigioasele cuceriri ale de
mocrației socialiste, care 
întregește, intr-un perfect 
și judicios spirit armonic, 
codul etic, moral al so
cietății noastre, este toc
mai această politică a în
crederii plenare in forța 
de creație a femeii. O po
litică nu doar programa
tă, nu doar înscrisă in 
documente și hotăriri, nu 
numai dăltuită în acte le

gislative și în legea su
premă a țării. Constitu
ția, ci și in fundamenta
le și complexe măsuri de 
ordin economic, social, 
educativ, căpătând con
cretețe operațională de
plină in viața practică.

Intrată cu fruntea sus in 
primele rinduri ale catego
riilor de oameni ai mun
cii cu inaltă calificare in 
multitudinea de profesii 
prevăzute de puternica și 
moderna noastră indus
trie, femeia-muncitor, 
maistru, inginer este, de 
acum, o prezență fireas
că, normală, dind in fie
care clipă splendida pro
bă a spiritului gospodă

resc. de inițiativă, de te
nacitate, de voință de a 
reuși, de a învinge.

O întilnim acționtnd 
energic pe marile ogoare 
ale țării, smulgind pămân
tului, ca țărancă, mun
citoare, tehnician sau in
giner agronom, recoltele 
record, sigure și stabile 
ale agriculturii socialiste.

O întâlnim predând pa
sionat și cu desăvirșită 
competență, de la cele 
mai inalte catedre univer
sitare, știința și tehnica 
inaintate, formând șl edu
când in spirit comunist, 
revoluționar generații și 
generații de cutezători 
constructori ai mărețelor 
obiective ale „Epocii 
Nicolae Ceaușescu", ale 
socialismului și comunis
mului hotărîte'de partidul 
comuniștilor.

Ar fi părut o utopie in 
vremurile mai îndepărta
te să se vorbească despre 
femeia-director de mare 
întreprindere industrială, 
despre femeia-director de 
mare întreprindere agri
colă de stat sau despre 
femeia-președinte de coo
perativă agricolă de pro
ducție, despre femeia-mi- 
nistru sau femela-deputat 
in marele forum legisla
tiv al țării.

Astăzi le aflăm tn 
fruntea celor mai presti
gioase instituții ale țării, 
gospodărind averea ob
ștească de multe ori mai 
bine decit bărbații, dind 
dovadă de valoroasă ca-

(Continuare 
in pag. a V-a)
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CALITATEA ÎNVĂTĂMÎNTULUI 
Șl CONȚINUTUL MANUALELOR

Elaborînd anual sute de titluri de 
manuale, antologii școlare, atlasuri, 
dicționare și alte lucrări ajutătoare 
care apoi sînt tipărite și difuzate in 
milioane de exemplare, „Editura di
dactică și pedagogică" ocupă un loc 
important în producția de carte a 
țării și are un rol determinant in ri
dicarea continuă a calității invăță- 
mintului românesc. Cum bine se 
știe, principalele atribute valorice 
ale fiecărei noi etape de pregătire a 
tineretului, împlinirea obiectivelor 
de stringentă actualitate sau de am
plă perspectivă vlzînd creșterea 
nivelului general de cunoaștere, de 
cultură al întregului nostru popor — 
ca reflex și, totodată, condiție a pro
gresului multilateral al țării — 
sînt condiționate și de calitatea 
și de prezența la timp a tuturor 
manualelor, antologiilor, dicționare
lor etc. pe pupitrul elevilor, în 
biblioteca școlii și a fiecărei familii. 
O bogată tradiție românească fertili
zează cu înțelepciunea ei străduin
țele novatoare de astăzi, reliefează și 
mai adine sensul fundamental, inalt 
umanist, al cuvîntului înscris cu li
tere de lumină in cartea școlară și 
astfel zămislit. îneît să pecetluiască 
în conștiința urmașilor iubirea ne
stinsă pentru adevărul și frumusețea 
trecutului, pentru brazda pâmintului 
lor. Oricite deosebiri, mergind din 
planul nivelului de cunoaștere pînă 
în cel al ținutei grafice, s-ar inter
pune între modernele manuale șco
lare de astăzi și bucoavna de altă
dată, purtată în sarică și Înfrățind, 
dlntr-un colț In altul, pămîntul ro
mânesc vremelnic sfirtecat. Intre ele 
există șl vor exista întotdeauna con
tinuitate de destin și de ideal națio
nal, același spirit al angajării în 
slujba adevărului, solidarității, crea
ției și păcii.

Pornind de Ia aceste elemente de
finitorii ale activității supuse anali
zei, adunarea generală de dare de 
seamă și alegeri a organizației de 
partid de la „Editura didactică și pe
dagogică" a făcut mai întii bilanțul 
muncii desfășurate pe parcursul ul
timilor doi ani și jumătate, evaluînd 
realizările, formulind aprecierile în 
perspectiva obiectivelor de politică 
școlară și editorială statornicite în 
documentele programatice ale parti
dului nostru. A fost un bun prilej

Intransigența față de lipsuri a con
stituit. fără Îndoială, una din carac
teristicile adunării de dare de sea
mă și alegeri a organizației de bază 
2 C strungărie de la întreprinderea 
de rulmenți din Birlad. Această tră
sătură probează răspunderea comu
niștilor care, referindu-se la exigen
tele formulate in cuvîntarea rostită 
de tovarășul Nicolae Ceausescu la 
ședința Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., și-au exprimat 
hotărîrea de a acționa neabătut, fie
care. la locul lui de muncă. în spi
ritul acestor cerințe.

Conduita desfășurării dezbaterilor 
■ fost Imprimată de darea de sea
mă care — după o sumară trecere 
In revistă a rezultatelor bune — a 
Insistat asupra lipsurilor manifesta
te In activitatea de producție, în 
munca de partid. Astfel, pornind de 
la faptul că secția rulmenți radiali 
cu bile a Înregistrat în anul 1986 
unele nerealizări la planul produc
ției fizice, analiza a dezvăluit cau
zele care au determinat această sta
re de lucruri : utilizarea neraționa- 
lă a capacităților de producție, mă
rirea nejustificată a duratei repa
rațiilor capitale ale utilajelor, fluc
tuația personalului, necorelările în 
aprovizionarea tehnico-materlală etc. 
A fost sever criticat faptul că la 
unele locuri de muncă, datorită ne
glijenței și lipsei de control, mași
nile merg uneori în gol. consumind 
inutil energia, că nu toți muncito
rii acordă atenția cuvenită folosirii 
timpului de lucru și întreținerii co
respunzătoare a utilajelor. In strîn- 
să legătură cu aceste neajunsuri au 
fost puse în evidentă și o seamă de
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LA ORDINEA ZILEI IN ÎNFĂPTUIREA

PROGRAMELOR DE AUTOAPROVIZIONARE

Cînd se cunoaște bine potențialul de producție 
atunci și contractarea produselor decurge bine

Contractarea animalelor și a pro
duselor agroalimentare de către gos
podăriile populației și crearea con
dițiilor pentru realizarea exemplară 
a prevederilor contractuale constituie 
sarcini de deosebită însemnătate, evi
dențiate pregnant și în cadrul dez
baterilor din adunările de dare de 
seamă și alegeri ale organizațiilor de 
partid de la sate. îndeplinirea lor 
implică intensificarea muncii politice 
și organizatorice in rîndul gospodă
riilor de la sate, al tuturor cetățeni
lor, pentru Înțelegerea clară a im
portanței pe care o' au creșterea 
producției agricole, contractarea și 
livrarea unor cantități sporite de 
produse vegetale și animale la fon
dul de stat, lărgirea schimbului de 
mărfuri intre oraș și sat.

în adunarea generală de dare de 
seamă și alegeri a organizației de 
partid a Consiliului industriei 
alimentare și achiziționării pro
duselor agricole al județului Vran- 
cea, care are în componență prin
cipalele unități contractante din 
județ, dezbaterile au fost axate pe 
analiza rezultatelor de pînă acum în 
contractarea produselor agroalimen
tare cu gospodăriile populației și mă
surile concrete pentru realizarea 
exemplară a prevederilor contrac
tuale. în această direcție, adunarea 
generală a stabilit un șir de sarcini 
concrete. Unele de actualitate ime
diată, altele avînd ca termen lunile 
ce urmează, iar altele pentru între
gul an : sprijinirea mal eficientă a 
comunelor rămase tn urmă la con
tractarea produselor, crearea a încă 

de a înfățișa analitic și retrospectiv, 
cu un acut simț critic și autocritic, 
cîteva dintre direcțiile de acțiune 
inițiate în ultimii ani în scopul ac
tualizării sistematice a manualelor 
școlare, transformării tuturor aces
tora în instrumente fundamentale și 
moderne de studiu după care toți co
piii țării, indiferent de natura școlii 
frecventate și de zona geografică in 
care trăiesc, să învețe cu cel mai 
mult folos, cu ușurință și cu plăcere, 
să-și cultive gustul strădaniei indi
viduale, pasiunea cunoașterii, rigoa
rea raționamentului și. nu in ultimul 
rind. corectitudinea și frumusețea 
exprimării scrise și orale.

Darea de seamă și cuvîntul parti- 
cipanților la dezbateri au evidențiat 

La Editura didactică și pedagogică

astfel accentul deosebit pus In ma
nualele de științe sociale pe explica
rea caracterului științific al politicii 
partidului și statului nostru, la nive
lurile de înțelegere specifice diferi
telor clase de elevi, pe prezentarea 
istoriei poporului român in contex
tul istoriei universale, pe integrarea 
mișcării muncitorești din țara noas
tră cu istoria patriei. în conținutul 
manualelor de limba și literatura 
română a crescut ponderea operelor 
literare cu o înaltă valoare instruc- 
tiv-educativă și artistică, inspirate 
atit din trecutul istoric al poporului 
nostru, cit și din realitățile socialiste 
ale patriei, a fost extins spațiul a- 
cordat aspectelor cultivării limbii 
naționale. In aceeași diagramă a îm
bunătățirilor succesive se înscriu și 
manualele pentru disciplinele funda
mentale (matematică, fizică, chimie, 
biologie), manualele de geografie, cit 
și cele ale disciplinelor de speciali
tate, cu o dozare mai judicioasă a 
cunoștințelor și cu sintetizarea celor 
mai noi cuceriri ale științei și teh
nicii. Și împreună cu conținutul căr
ților de școală, cu caracterul metodi- 
co-didactic și cu eficiența lor eco
nomică. au sporit, deși nu în ritm 
corespunzător — cum au remarcat 
participanții la dezbateri' — ținuta 
grafică, aspectul tehnoredacțional 
al manualelor și cursurilor universi
tare.

CRITICA LA ÎNĂLȚIME AUTOCRITICA DELOC
carențe din activitatea organizației 
de bază, a biroului ei.

— Nu putem îngădui asemenea 
stări de lucruri, a spus maistrul Au
rel Maxim. Sint unii dintre noi — 
ca. de pildă. Dănilă Viorel — care 
nu-și îndeplinesc cele mai elemen
tare îndatoriri, nu muncesc cu con
știinciozitate. Dacă ai sta să soco
tești, intr-un an aceștia abia dacă-și 
fac planul pe 9—10 luni. Toți tre
buie să obținem rezultate pe măsura 
dotării bune a secției.

La întreprinderea de rulmenți din Bîrlad

Puternice accente critice au con
ținut șl intervențiile comuniștilor 
Marin Filip, reglor, Nicu Irimia, 
maistru. Vasile Drăguț, tehnolog, Pe
tru Ciolan, rectificator, și ale al
tora care au dezvăluit o serie de 
lipsuri din diverse locuri din secție, 
precum și din activitatea biroului or
ganizației de bază.

Așadar, spiritul combativ a fost 
la înălțime in cadrul adunării la 
care ne referim. Prin această pris
mă s-ar putea aprecia că — într-o 
anumită măsură — ea s-a desfășu
rat corespunzător. De ce într^o a- 
numitâ măsură 7 Pentru că au lip
sit două elemente esențiale ce l-ar 
fi putut asigura eficiența : spiritul 
autocritic și cel de inițiativă care, 
la sinceritatea dezvăluirii lipsurilor 
să adauge șl propunerile de măsuri 
concrete a căror aplicare să de-

15—20 de baze volante pentru pre
luarea bovinelor și ovinelor ; asigu
rarea bazei materiale, în special a 
purceilor și puilor pentru creștere și 
contractare ; dezvoltarea capacități
lor de preluare și prelucrare — cind 
va fi timpul — a fructelor ; asigu
rarea furajelor din resurse locale 
pentru ingrășarea a trei mii bovine 
și zece mii ovine etc.

Adunarea amintită constituie doar 
un exemplu al preocupărilor în le
gătură cu înfăptuirea sarcinilor ce 
rezultă din Programul județean de 
autoconducere și autoaprovizionare. 
Problemele referitoare la creș
terea producției agricole și a can
tităților de produse contractate și li
vrate statului sînt puse în dezbate
rea tuturor adunărilor de dare de 
seamă și alegeri In organizațiile de 
partid de la sate, cît și in sesiunile 
consiliilor populare, în adunările 
cetățenești, în întîlnirîle dintre depu- 
tați și cetățeni. în prima perioadă a 
lunii februarie, acțiunile de con
tractare se desfășoară concomitent cu 
recensămîntul animalelor domestice, 
cel Împuterniciți să semneze actele 
in numele unităților contractante 
făclnd parte din echipele de recen- 
zori.

într-o comună întinsă, cu nu mai 
puțin de 16 sate, situată In zona co- 
linară pînă sub munții Vrancel, la 
Dumitrești, echipele de recenzori au 
de parcurs și parcurg zilnic zeci de 
kilometri pe drumuri de țară pînă la 
gospodăriile răsfirate pe văi ori pa 
coastele dealurilor. Primarul, Dumi
tru Budui, Împreună cu un reprezen
tant al consiliului industriei ali-

„Analizînd cu răspundere comu
nistă. rezultatele obținute, trebuie să 
spunem că acestea nu se situează în
totdeauna la cota exigențelor actua
le". Această apreciere din darea de 
seamă și-a găsit concretizarea adec
vată în cuvintul participanților Ia 
dezbateri, care au ilustrat faptul că 
nu in toate cazurile s-a reușit să se 
realizeze corelarea optimă a cunoș
tințelor între disciplinele fundamen
tale și cele de specialitate și nu în
totdeauna s-au asigurat selectarea și 
dozarea sistematică a materialului în 
funcție de particularitățile de virstă 
și de posibilitățile de înțelegere ale 
elevilor. Unele manuale, mai ales la 
disciplinele de specialitate, cuprind 
un volum prea mare de informații și 

sînt greoaie, altele sînt depășite de 
viață, de practica economico-socială, 
iar tendința de teoretizare excesivă 
se manifestă in dauna cunoștințelor 
cu caracter practic-aplicativ.

într-o altă ordine de idei, dar 
strins legată de aspectele semnalate 
mai sus, dezbaterile au evidențiat și 
faptul că nu întotdeauna se corelea
ză, cu operativitatea necesară, con
ținutul manualelor cu cel al progra
melor școlare ; sînt nu puține cazu
rile cind în școală se aplică o pro
gramă îmbunătățită cu mulți ani în 
urmă, fără ca aceasta să se reflecte 
și în conținutul manualelor ; regle
mentări tehnice care apar între timp 
(noi tehnologii, n<5i normative) și se 
aplică nemijlocit în producție rare
ori își găsesc, la nivelul și sub înfă
țișarea metodico-didactică adecvată, 
valorificarea necesară in respectivele 
cărți de școală. De altminteri — așa 
cum a reieșit din dezbateri — chiar 
și unele reeditări sînt deficitare sub 
aspectul conținutului, al accesibilită
ții și al potențialului formativ, iar 
din producția de carte școlară pe a- 
cest an aproape 150 de titluri încă 
nu au plecat spre tipografii.

Consemnînd asemenea aprecieri, se 
cuvine să adăugăm că reliefarea lor, 
atit în darea de seamă, cît și în cu
vîntul participanților la dezbateri, a 
fost făcută cu principialitate și înalt 

termine eradicarea stărilor de lu
cruri negative.

în această ordine de idei a nedu
merit 'intervenția, in "cadrul dezba
terilor. a strungarului Ion Fedescu. 
El a cerut „să fie aspru criticați la 
gazeta de perete și prin alte mij
loace toți cei care nu-și fac dato
ria". omițînd faptul că în darea de 
seamă a fost cel dintîi menționat 
pentru indisciplină și nerealizarea 
planului de producție. După cum. în 
intervenția sa, subinginerul Cristache

Cerchez a luat atitudine aspră, hotă- 
rîtă împotriva celor „care nu-și fac 
pe deplin datoria" și a cerut insis
tent „să fie‘sancționați corespunză
tor", uitind, se pare, că el însuși 
are și calitatea de adjunct al șefu
lui secției strungărie și că la nu
meroasele lipsuri ale conducerii sec
ției. relevate în darea de seamă și 
în cadrul discuțiilor, are o parte 
directă de contribuție.

în mod cert, aceste atitudini se 
datoresc și faptului că biroul or
ganizației de bază nu i-a deprins pe 
membrii de partid, inclusiv pe cei 
cu munci de răspundere, să rapor
teze în fata adunării generale des
pre felul în care-și îndeplinesc în
datoririle. De altfel, nici discuțiile 
individuale cu membrii de partid, 
desfășurate în cursul anului trecut, 
n-au fost folosite ca un mijloc de 
evaluare și îmbunătățire a muncii.

mentare controlează activitatea echi
pelor care incheie contracte acasă la 
gospodarul respectiv pentru toate 
sortimentele de produse sau speciile 
de animale.

La consiliul popular — „statul ma
jor" al contractărilor din comună — 
sosesc telefonic vești din celelalte 
sate despre contractele încheiate in 
ziua respectivă ; o sută hl. lapte și 
45 kg lină contractate în satul Poie
nița ; 88 hl. lapte, 35 kg lină, 10 miei 
și 4 porci în satul Modnău ; sosesc 
vești asemănătoare din Bicești de 
Sus, din celelalte sate. In comună 
erau și mai sînt încă săteni fără 
nimic în bătătura casei, unii dintre 
ei „negustori de fin" ; din toamnă 
pînă acum cincizeci de gospodari au 
devenit sau redevenit crescători de 
animale atît pentru a-și satisface tre
buințele, cît și pentru a contracta și 
vinde statului mai multe produse. 
Cincizeci de săteni care aveau curtea 
goală au devenit buni crescători de 
animale și contractanți cu statul. 
Unul dintre aceștia, Aurel Dogaru 
din satul Bicești de Sus, ascultînd 
îndemnurile adresate, a cumpărat o 
vacă care in ianuarie a fătat un vițel. 
„E primul an cind pot și eu con
tracta lapte cu statul (800 litri) — ne 
spune el. Am mai contractat un porc, 
250 ouă, 10 kg carne de pasăre, trei 
mii kg fructe. Ce să vă mai spun 7 
Poate v-a zis primarul că, anul tre
cut, am vîndut 20 tone de fîn ; 
de-acum voi produce și vinde carne 
și lapte. Iar ciștigul va fi mai mare 
pentru toți — pentru familia mea, cît 
și pentru cei ce ne trimit mărfuri tot 
mai multe în sat". 

simț de răspundere, cu angajarea fer
mă a tuturor comuniștilor pentru eli
minarea grabnică a unor asemenea 
lipsuri și preîntimpinarea altora de 
acest gen. în acest sens, hotărîrile 
adoptate în adunarea de dare de 
seamă și alegeri sînt elocvente, ele 
vizează mai buna informare profe
sională și, drept premisă esențială, o 
mai temeinică organizare a muncii 
de documentare, ridicarea culturii 
politice și ideologice a tuturor comu
niștilor „Editurii didactice și peda
gogice", selectarea judicioasă a au
torilor. sporirea responsabilității in
dividuale a fiecărui redactor față de 
calitatea manualelor, implicarea di
rectă îndeosebi în munca pe manu
scris.'Acestor obiective, apreciate ca 
esențiale pentru ridicarea calității 
tuturor manualelor la nivelul de exi
gențe impus de întreaga noastră dez
voltare, urmează să li se subordo
neze întregul conținut al activității 
politico-ideologice desfășurate de or
ganizația de partid.

în același timp însă s-a arătat că 
o seamă de condiții pentru sporirea 
calității cărților de școală depășesc 
perimetrul editurii. între aceste con
diții, atit darea de seamă, cit și par
ticipant» la dezbateri au amintit 
munca in asalt care este aplicată u- 
neori tipăririi cărților de școală, im
primarea făcută în condiții tehnice 
citeodată improvizate, legătura căr- " 
ților realizată necorespunzător 
ș.a.m.d. Critici severe au fost formu
late și in legătură cu faptul că edi
tura nu a beneficiat întotdeauna de 
o perspectivă clară asupra sarcinilor 
de viitor, a căror realizare optimă să 
poată fi pregătită sistematic, din 
vreme. Dacă sub acest din urmă as
pect este necesar ca Ministerul Edu
cației și învățămîntului să acorde un 
sprijin mai susținut, problemele teh- 
nico-grafice ale manualelor, metodo
logia stabilirii tirajelor vor mai tre
bui dezbătute. între altele, și pentru 
că la rodnica adunare generală de 
dare de seamă și alegeri n-a fost 
prezent nimeni din partea centralei 
editoriale sau a industriei poligrafi
ce, deși problemele dezbătute în per
spectiva ridicării calității tuturor 
cărților de școală — o condiție a 
calității întregului învătămînt — re
clamau imperios o asemenea pre
zentă.

Mlhal IOftDANESCU

transformîndu-se Intr-o acțiune cu 
totul • formală.

Un alt.aspect care a dlminua^e- 
ficienta adunării de dare de seamă, 
și alegeri a fost absenta propuneri
lor și a măsurilor concrete. Este de 
ia sine înțeles că simpla constatare 
a lipsurilor, atitudinea critică — 
oricît de percutantă ar fi ea — nu 
înlătură neajunsurile dacă nu sînt 
puse în evidentă posibilitățile, re
sorturile. acțiunile care să determine 
schimbarea situației. Din acest punct 
de vedere a fost deficitară și hotă- 
rirea adoptată de adunarea generală. 
Așa-zisele măsuri prevăzute rămîn 
de fapt la nivelul unor declarații de 
bune intenții : „ne vom preocupa", 
„vom îmbunătăți", „vom asigura" 
etc. în locul acestora, ar fi fost ne
cesară precizarea unor măsuri con
crete, cu modalități de acțiune, ter
mene și responsabilități bine deter
minate. care să arate ce se va între
prinde, cum, în ce timp și de către 
cine.

Tinînd seama de cele relatate, are 
perfectă dreptate secretarul comite
tului de partid de la întreprinderea 
de rulmenți, tovarășul Costică Foar
fecă. atunci cind afirmă că noul bi
rou al organizației de bază are ne
voie de un sprijin susținut, pentru 
ca. de la bun început, să adopte un 
stil dinamic, concret, operativ, sol
dat cu rezultate bune, corespunzător 
posibilităților existente în secția de 
strungărie. Mai mult ca sigur, spu- 
nîndu-ne toate acestea a avut ,în ve
dere și îndatoririle care revin co
mitetului de partid in controlul și 
îndrumarea organizațiilor care-i sînt 
subordonate.

Gh. ATANASIU

La fel au procedat toți cel cincizeci 
de gospodari deveniți, in numai cite- 
va luni, crescători de animale și con
tractanți cu statul. Cum 7

în urma unei analize Întreprinse 
de secretariatul comitetului jude
țean de partid privind situația efec
tivelor de animale și înlăturarea ca
zurilor de tăieri de necesitate la vi
ței, s-au luat măsuri eficiente pen
tru redresarea zootehniei și realiza
rea contractelor. Dar ele constituie 
numai un inceput. Spunem aceasta, 
întrucît chiar în localitatea mențio
nată, Dumitrești, cu peste 3 300 hec
tare de pășuni și finețe, mai sint 
zeci de gospodării fără animale. In 
vreme ce în unele curți s-au prăsit 
cite cinci-șase bovine, numărul aces
tora depășind posibilitățile de furaje, 
există 76 de gospodării deținătoare 
de teren agricol care... nu cresc nici 
o vacă. De ce nu acționează consi
liile populare pentru redistribuirea 
bovinelor, pentru vînzarea și, res
pectiv, cumpărarea acestora în co
mună sau în localitățile învecinate 
in tot cursul anului — șl nu numai 
în urma unor analize sau impulsuri 
primite din afară 7 De ce nu se orga
nizează mai multe tîrgurl de ani
male 7

Intr-un județ-grădlnă, cu Întinse 
livezi și podgorii, așa cum este Vran- 
cea, există mari posibilități de a ob
ține șl contracta pentru fondul de 
stat mal multe fructe și legume, ca 
și alte produse vegetale. Tocmai de 
aceea, nu putem să nu consemnăm și 
unele contradicții. La Dumitrești — 
spre exemplu — s-a încheiat con-

Modern complex de sănâtate din București

„FEMEIA ÎN ALB" 
doctorița - prietena copiilor

Prin grija partidului și statului 
nostru, oglindită în politica sa de
mografică, ce se caracterizează 
printr-un cald umanism, sint create 
cele mai bune condiții pentru ca 
tinerele vlăstare ale tării — copiii 
să se bucure de cele mai bune con
diții. să beneficieze de o atenție 
deosebită din partea cadrelor me
dicale. Din prima clipă a existen
ței sale, copilul, gingașă floare a 
vieții, se află sub ochii. medicului. 
Mai intii in maternitate, iar mai 
apoi acasă. Zi de zi. evoluția plă- 
pindei făpturi este urmărită cu 
dragoste și competentă de un în
treg corp medical, format din me
dici și asistente de pediatrie, pină 
cind incepe să prindă puteri și să 
se ridice copăcel, spre marea bucu
rie a familiei.

Mii și mii de medici — marea lor 
majoritate femei — se identifică 
nu numai cu sugarul pe care-1 su
praveghează. îndeosebi, ci cu toată 
familia, cu problemele ei, cu ambi
anta ce trebuie să caracterizeze fie
care cămin in care există copii. 
Indiferent de starea vremii, docto
rițele pornesc la drum, in zona ce 
Ie este arondată, pentru a-i vedea 
pe cei mai mici și a se încredința 
că le merge bine, cit și pentru a-i 
îngriji pe cei bolnavi. în afara 
consultațiilor la dispensar, ele vi
zitează — zilnic — un mare număr 
de copii, devenind, așa cum spu
neam. un oaspete binevenit. Este,o 
muncă de mare răspundere (ce 
poate fi mal prețios decit viața și 
sănătatea 7). adesea greu de înde
plinit, care cere competență și ne
mărginit devotament. Fără a „uzur
pa" dreptul sâcru al celei care i-a 
dat viata, doctorița se află alături 
de mamă la bine și lă rătl. împăr- 
tășihdu-i bucuriile, dindu-i curaj și 
speranță, in momentele de cum
pănă,

Un astfel de medic „de familie" 
este Liliana Nicolau. de la dispen
sarul aflat în micro 7 prim din car
tierul Drumul Taberei. Am petre
cut. in preajma ei. o zi in cabine
tul de consultații și, apoi. înso
țind-o pe teren, prin cartier.

CABINETUL MEDICAL — UN 
LOC FAMILIAR PENTRU COPII. 
Așezată la biroul ei. pe care se 
află fișele pacienților din acea zi, 
in dreapta cei văzuți, în stingă cei 
ce urmează să vină, doctorița Ni
colau este, ca de obicei, bine dis
pusă. o prezență tonică. în ambian
ta — și ea — făcută să-i atragă 
pe cei mici : pe pereți scene din 
basme (Albă ca Zăpada, cu cei 
șapte pitici poznași, un elefant ce 
place mult „pacienților", care-1 a- 
lintă zicindu-i cind Fanți, cînd 
Trompi). un panou cu fotografii ale 
cîștigătorilor ultimei ediții a con
cursului „Cel mai frumos copil". 
Unul după altul intră pe ușă mame, 
tați, bunici și chiar străbunici cu 
copii de mină, dar și multi copii 
veniți singuri, mai mari, desigur. 
Dialogul nu este strict profesional. 
In timp ce urechea ascultă sune
tele ce vin prin stetoscop, iar mina 
expertă palpează locul acuzat că 
provoacă durere, doctorița „lansea
ză" întrebări, menite să abată a- 
tenția copilului în altă direcție : 
„De ce nu te-ai dus la olimpiada 
de matematică ?", „Ce sport îți 
place?", „Uite, îți dau 40 de puncte 
dacă ghicești ce sport am făcut

tractarea întregii cantități de două 
mii tone de fructe, dar la struguri a 
fost contractată doar jumătate din 
cantitatea prevăzută. Situația este 
asemănătoare și în alte localități.

De altfel, contractarea strugurilor 
face notă discordantă pe ansamblu : 
in vreme ce la fructe au fost con
tractate o mie de tone peste preve
deri, la struguri s-a contractat doar 
ceva mai mult de jumătate din can
titățile stabilite. Cauza 7 între su
prafețele existente, in realitate, 
și cele înscrise pe hîrtie există o 
diferență in minus de circa 1 800 
hectare, terenuri care se culti
vă cu diferite alte culturi. Este de la 
sine înțeles că această neconcordan- 
ță intre datele statistice și cele reale 
nu poate fi de folos nimănui. într-o 
comună cu un puternic potențial vi
ticol — Dumbrăveni — s-au con
tractat doar 80 tone struguri față de 
380 tone prevăzute. Vicepreședintele 
consiliului popular, Mihai Vasile, ne 
spunea că încă nu se știe cite din 
viile răzlețe sau îmbătrînite urmează 
să fie defrișate. Dar cine altcineva 
decit consiliul popular are datoria să 
clarifice această situație, pentru a se 
contracta cantitatea de struguri sta
bilită 7

în timpul scurt cît a mai rămas 
pînă la încheierea contractărilor, tre
buie intensificate acțiunile pentru 
înfăptuirea prevederilor contractuale 
la toate sortimentele de produse a- 
grtcole, in interesul fiecărui produ
cător, al Întregii societăți.

C. BORDEIANU 

eu." (A făcut — Intr-adevăr — ca
notaj). Pentru cei mai mici, docto
rița dispune de un intreg „arsenal" 
de mijloace de distracție. Unei fe
tite de vreo doi ani și frățiorului 
ei — copiii conductorului mecanic 
de metrou Pavel Munteanu — le 
arată cum se face, dintr-o bucăți
că de hirtie. o elice care se invir- 
tește. dacă-i dai drumul de sus, ju
cărie care-i amuză nespus. Tatăl 
unui flautist celebru... de 11 ani o 
roagă pe doctoriță să vină să-l 
vadă cum merge convalescența; un 
bătrin strigă din prag :

— Eu sint bunicul Iul Bogdan 
Marinescu. îl știți 1

— 11 știu. Dar e mare acum. Nu 
mai intră in competenta mea.

— Păi. nu pentru el am venit. 
Pentru Valentin, strănepotul de doi 
ani. Vă rog să veniți să vedeți cum 
ii merge după tratamentul pe care 
i l-ați prescris.

Consultînd un băiat ce venise 
singur, nu se poate stăpîni să-i 
spună : „Cit pe-aci Bă nu te mal 
recunosc. Te-ai făcut mare 1“ Și 
adaugă cu o oarecare nostalgie : 
„Luată cu munca, nici nu-mi dau 
seama de scurgerea timpului. Dar 
cînd mă trezesc cu cite unul din 
foștii mei pacienți că vine, în chip 
de tată, cu un copil de mină, rea
lizez că imbătrinesc. Dar nu mă dau 
bătută. Am doar 17 ani de me
serie."

Cit am stat în cabinet, nu am au
rit un scîncet de copil. Figura lu
minoasă. zimbitoare a doctoriței nu 
are nimic din austeritatea la care 
te aștepți. Iar consultația decurge 
sigur si rapid, incit pacientul nici 
nu apucă să se dezmeticească, da
rămite să mai și plîngă. Fișa fie
căruia. ochiul expert, mîna dibace 
scutesc multe întrebări. Mai mult 
timp se acordă explicării tratamen
tului ce trebuie aplicat, pentru a 
avea certitudinea înțelegerii depli
ne a indicațiilor date.

— Să veniți tn zilele de pueri
cultura să vedeți ce copii frumoși 
avem. îi chemăm separat, se-nțe- 
lege. pe cei sănătoși. în sala de 
așteptare se face un fel de șeză
toare. Cum era la noi, la țară. Ma
mele stau de vorbă între ele, îșl 
transmit experiența, dar mai ales 
își laudă odraslele. Nu se mai în
dură să plece.

în fine, teancul de fișe din stin
gă s-a mutat cu totul în dreapta. 
„Este timpul să mergem pe teren", 
spune doctorița, strîngind hirtiile 
de pe birou și pregătindu-se cu 
cele necesare pentru consultațiile 
la domiciliu. „Am fugit. în viața 
mea. de trei lucruri : să nu mă fac 
contabil, că nu pot suferi indigoul, 
să nu devin avocat, din cauza do
sarelor si hîrtiilor. deși ml se spu
nea că sint bună de gură, și mi-am 
zis că nu mă voi mărita niciodată 
cu un medic sau cu un ofițer. Și, 
iată, toate mi s-au întîmplat pe 
dos. Umblu cu geanta plină de hîr- 
tii — gratuitățile mă obligă să 
scriu rețetele in dublu exemplar, 
pentru evidență, și m-am căsătorit 
cu un medic militar".

CE PLĂCUT E SA SPUI „BUNA 
ZIUA !“ LA TOT PASUL ! Vremea 
nu e dintre cele mai îmbietoare. Zi 
de sfîrșit de iarnă, cu cerul moho- 
rit. Pe străzi zăpada se topește lă- 
sind în urmă băltoace. Doctorița 
își consultă lista de vizite pentru 
a-și optimiza „traseul" și. totodată, 
pentru a respecta prioritățile : nou- 
născuții, copiii cu risc, apei ceilalți, 
în cele din urmă o pornim la drum 
printre blocurile înalte, alternînd 
cu altele mai scunde, dispuse pa 
alei și străzi, atit de cunoscute de 
doctoriță, incit le-ar putea nimeri 
cu ochii închiși. (La un moment 
dat. din cauza culorii și formei 
identice, am greșit... adresa. Docto
rița s-a dumirit constatînd că nu 
cunoaște figura celui care a des
chis ușa. Ceea ce e o excepție : nu 
e casă cu copii în care să nu fie 
cunoscută. Și reciproc. Nu-și poate 
ierta confuzia. „Cum am putut să 
încurc blocurile !“) La tot pasul 
este salutată și adesea chiar oprită 
din drum. Ba o bunicuță, ba o 
mamă pornită cu copiii la plimba
re. ba chiar cîte un copil mai 
mare. Toți H pun aceeași întreba
re prietenoasă : „Cind mai veniți 
pe la noi 7“

Uitasem că ne aflăm tntr-unul 
din marile cartiere ale Capitalei. 
Aveam impresia că ne aflăm în- 
tr-un sat. în care toți oamenii se 
cunosc. își dau binețe. în pofida 
blocurilor turn printre care mer
geam. Timp de cîteva ore (cine s-a 
uitat la ceas 7) am urcat și cobo- 
rit scări, cînd cu liftul, cind pe jos. 
Doctorița cunoștea fiecare aparta
ment, unde e camera copiilor, șl

Azi ultima zi la tragerea
Continuind seria acțiunilor deo

sebite din acest început de primă
vară, duminică, 8 martie 1987. se 
organizează o nouă TRAGERE 
EXTRAORDINARA PRONOEX
PRES, care va oferi tuturor parti- 
cipanfilor posibilitatea de a face 
celor dragi cadouri dintre cele mai 
frumoase. Marile avantaje ale 
acestei trageri rezidă in faptul că 
vor fi 18 categorii de cîștiguri in 
bani, autoturisme „Dacia 1300“ și 
excursii peste hotare. La acestea 

peste tot a fost Intîmpinată cu 
simpatie. Se vedea cît de colo că 
fusese, nu o dată, oaspete în aces
te cămine cu copil.

Cea mai tinără „adresă" : Ecate- 
rlna-Alexandra Moscaliuc, în virs
tă de 15 zile, fiica unei foarte ti
nere perechi. Roză, ca și așternutul 
în care este învelită cu grijă — 
doarme. Este examinată cu mare 
grijă. Totul este normal. De alt
minteri. după consult, micuța își 
continuă somnul. Tinerei mame 
1 se dau cîteva îndrumări utile, 
mai ales că este primul copil. Anca 
Mureșan (Făgețan), fostă campioa
nă la sărituri în apă (are o vitrină 
cu zeci de medalii sportive), actua
lă mamă a unei fetițe de nouă 
luni — Andreea. E „recordul" ei cel 
mai drag. Bucâlată. surîde tuturor, 
dar mai ales doctoriței, care a ln- 
grijit-o de cind a venit de la ma
ternitate.

— De sfaturi nu au nevoie nu
mai tinerele mame, ci și cele care 
au născut mai multi copii, ne spu
ne doctorița Liliana Nicolau. Fireș
te, experiența există, dar fiecare 
copil este diferit de ceilalți și ne
cesită o îngrijire individualizată.

Parcă pentru a ne servi un ar
gument practic, vizita la familia 
Giurgea confirmă spusele interlocu
toarei. De curînd, mama — munci
toare la I.C.T.B. — a adus pe lume 
al 7-lea copil, un băiat, Anton 
— de sase săptămini. Pentru el ve
nisem. dar toți copiii sînt acasă și 
o înconjoară cu simpatie pe docto
riță. Și nu pentru că din poșeta 
ei apare niște ciocolată. „Eram da
toare. se explică ea. Data trecută 
vot mi-ați dat bomboane. Și ce 
bine mi-au prins la drum 1“ Este 
văzut Anton cel mic, dar sint exa
minați toți. Nu strică. La fel ca in 
familia Dinu, unde sint cinci copii. 
Se începe cu ce! de trei luni. în 
ambele cazuri, întrebările puse au 
fost direct proporționale cu numă
rul de copii. Se răspunde cu răb
dare, In termeni apropiați gradului 
de înțelegere al fiecărei mame, se 
insistă acolo unde se face simțită 
îndoială. Fiecare rind așternut pe 
hirtie este însoțit de explicații și 
precizări.

Cele mal dificile sînt mamele 
aflate la primul copil. Vor. la tot 
pasul, sfatul autorizat al medicului, 
chiar In cele mai banale chestiuni. 
„Știu că sînt poate prea insistentă, 
ne spunea Mioara Sirbu, mama lui 
Andrei, in virstă de trei luni. Una- 
două. pun mina pe telefon și-o 
„înnebunesc" pe tovarășa doctor cu 
Întrebările. Dar ce să fac 7 Vreau 
să fiu sigură că nu greșesc !, se 
scuză ea. Dar găsesc întotdeauna 
un răspuns calm, competent, cald 
si încurajator". Una dintre mamele 
vizitate este asistentă medicală. 
Este deci „in temă". Dar cind e 
vorba de copilul ei. i se pare că nu 
știe de ajuns. „In fiecare marți ne 
întilnim la dispensar, la ziua de 
puericultura. Acolo am cunoscut și 
alte femei cu copii, vorbim despre 
ei. ne împărtășim experiența, in 
așteptarea consultului. Avem mare 
Încredere In doctorița Nicolau. Vă 
spun eu. care sînt o exagerată. Este 
un medic conștiincios și priceput, 
un om apropiat, care găsește tot
deauna o vorbă bună și știe cum 
să se adreseze fiecăruia. Oamenii 
din cartier o apreciază foarte mult 
și o respectă".

In „itinerarul" nostru este cu
prins și Valentin, de doi ani, stră
nepotul acelui bătrin de 80 de ani 
ce solicitase „neapărat" o vizită. Ne 
lntîmpină vioi și. din proprie ini
țiativă. ne cintă ceva despre un 
elefant ce se urcă pe o pînză de 
păianjen. Trecem și pe la „flau
tist". căruia i se dau asigurări că 
otita nu-i va afecta urechea muzi
cală. Pe-nserat. epuizăm lista de 
adrese. Dar dragostea doctoriței 
pentru copiii pe care-i are în grijă 
este inepuizabilă.

— Nu-i așa că am copil frumoși 7
Ii dăm asigurări că. într-adevăr, 

așa este. Adăugăm că. datorită 
muncii ei neobosite și a celorlalte 
cadre de la acest dispensar, care 
cuprinde peste 4 500 de copii — 
aceștia sînt și sănătoși. In marea el 
generozitate — medicii pentru copii 
nu pot fi altfel — Liliana Nicolau 
nu consideră necesar să spună că 
este șl ea mamă a unei fetițe de 
13 ani, că are grijile ei de gos
podină.

Iar ca ea sint mii și mii de fe
mei ce și-au ales această minunată 
profesiune, de a veghea, alături de 
familie, alături de țară, ca tinere
tul. copiii să crească drepți și fru
moși. ca brazii, viguroși ca și ei.

Rodica SERBAM

extraordinară Pronoexpres
se adaugă și elementele de atrac- 
tivitate ale formulei tehnice, din
tre care menționăm cele 10 extra
geri, în 3 faze, cu un total de 60 
numere. De notat că la faza a 
IlI-a, suplimentară, se acordă cîș
tiguri din fondul special al siste
mului Pronoexpres. Biletele în va
loare de 25 lei au acces la toate 
categoriile de cîștiguri. Ultima zi 
în care se poate participa cu nu
merele favorite este simbătă 
7 martie 1987.
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PRIN TEHNOLOGII SUPERIOARE $1 BONA ORGANIZARE
Un rezultat de prestigiu pentru industria județului Constanța:

Intr un singur an proihicMaiea muncii a crescut cu PESTE 18 Lfl SUTfi
în mod unanim, muncitorii, specialiștii, 

cadrele de conducere, activiștii de partid din 
județul Constanta apreciază că rezultateie 
obținute anul trecut in ce privește creșterea 
productivității muncii se datoresc in mod ho- 
tăritor aplicării programului de perfecționare 
a organizării și modernizare a proceselor de pro
ducție, acțiune de mare anvergură, declanșată 
după cum se știe la nivelul economiei naționa
le din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului. într-adevăr, 
fără modernizarea rapidă a producției nu’ ar 
fi fost posibil ca productivitatea muncii să 
sporească anul trecut față de 1985 cu 31.5 Ia 
sută la întreprinderea de construcții navale și 
cu 25,8 la sută la întreprinderea mecanică na

vală din Constanța, cu 25.4 la sută la Între
prinderea „Electrocentrale". 21,7 la sută la Com
binatul de îngrășăminte chimice din Năvodari, 
19,4 la sută la Combinatul de lianți și azboci
ment din Medgidia, iar pe ansamblul județu- 
’lui să se înregistreze o creștere medie de 18.2 
la sută.

Semnele modernizării se întilnesc pretutindeni 
în județul Constanța, anul 1986 fiind marcat 
de numeroase schimbări in organizarea pro
ducției și a muncii, in desfășurarea fluxurilor 
tehnologice, în nivelul de pregătire profesiona
lă a personalului muncitor. începutul acestei 
acțiuni — se apreciază, de asemenea, în mod 
unanim — nu a fost simplu și nici ușor. Insu
ficienta experiență in unele domenii, complexi

tatea problemelor tehnice șl tehnolgice c.e tre
buiau rezolvate impuneau înainte de toate adop
tarea unui nou stil de muncă la nivelul tuturor 
factorilor răspunzători de organizarea și urmă
rirea acțiunii de modernizare a producției. S-a 
reușit acest lucru ?

Faptul că încă din primul an al declanșării 
acestei acțiuni, practic concomitent cu aplica
rea măsurilor stabilite, productivitatea muncii 
a crescut cu 18,2 la sută pe ansamblul între
prinderilor industriale din județ dovedește că 
s-a acționat operativ, eficient, că s-au găsit 
soluții adecvate cerințelor actualei etape de 
dezvoltare a economiei noastre naționale. Cum 
s-a procedat practic ?

Locul unde se ponte vorbi de o adevărată performantă

0 strategie dară, cu răspunderi precise 
de la director piuă la muncitor

Analiza efectuată in prima parte 
ș anului trecut de comitetul jude
țean de partid a pus in lumină fap
tul că programele de modernizare 
intocmite de unele unități prezen
tau o serie de neajunsuri in insăși 
organizarea acestei acțiuni. Astfel, 
in unele întreprinderi se stabilise
ră programe de măsuri cu eficien
ță scăzută, cu termene mult prea 
lejere de realizare, care nu antre- ■ 
nau toate forțele creatoare dispo
nibile și necesare, ceea ce făcea ca 
in consecință să nu se asigure du
blarea productivității muncii in ac
tualul cincinal. In această situație, 
in spiritul exigențelor formulate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. al 
sarcinilor stabilite cu prilejul vizi
telor de lucru ale secretarului ge
neral al partidului in unele unități 
economice, biroul comitetului ju
dețean de partid a întreprins o se
rie de acțiuni politice și tehnico- 
organizatorice menite să contribuie 
la dinamizarea acțiunii de moder
nizare a producției, la mobilizarea 
organelor și organizațiilor de 
partid, a consiliilor oamenilor mun
cii in vederea stabilirii unor mă
suri cuprinzătoare, complexe, care 
să asigure dublarea productivității 
muncii în actualul cincinal, ridica
rea nivelului tehnic și calitativ al 
produselor, folosirea intensivă a u- 
tilajelor și instalațiilor din dotare, 
creșterea eficientei economice a în
tregii activități productive.

Sprijinul acordat întreprinderi
lor nu s-a rezumat însă la îndru
mări de ordin general, ci au fost 
inițiate acțiuni practice pentru e- 
fectuarea unor analize exacte, cri
tice a situației existente in fieca
re unitate, astfel incit pd această 
bază să se poată . face pr,opuneri 
concrete pentru îmbunătățirea pro
gramelor de modernizare. La a- 
ceastă acțiune au fost atrași spe
cialiști din institute de cercetare 
și inginerie tehnologică, din proiec^ 
tare, din alte unități economice, 
ceea ce a permis să se elaboreze 
soluții de mare eficiență, prin care 
s-au soluționat o serie de proble
me de fond ale producției. Comi
tetul municipal de partid Constan
ța, de pildă, a solicitat Institutului

de proiectări pentru automatizări 
din București să întocmească fișe 
metodologice cu privire la planuri
le tematice pentru analiza critică a 
activității întreprinderilor și elabo
rarea măsurilor de perfecționare a 
organizării și modernizare a pro
ceselor de producție. In felul a- 
cesta a fost pus la dispoziția spe
cialiștilor din unități, dar și a or
ganizațiilor de partid, un „ghid" 
orientativ exact, în funcție de care 
s-a putut stabili în mod unitar, pe 
criterii științifice, unde și cum tre
buie să se acționeze pentru moder
nizarea fluxurilor tehnologice, mai 
buna organizare a transporturilor 
interne, a depozitării și debitării 
materialelor, pentru 'perfecționarea 
controlului de calitate, informati
zarea actului de conducere ș.a. A- 
ceste fișe metodologice s-au dove
dit a fi instrumente practice deo
sebit de utile în organizarea și des
fășurarea acțiunii de modernizare 
și, ca atare, ele au fost generali
zate în toate unitățile economice 
din județ.

Tot In prima parte a anului 1986, 
după cum ne-a precizat tovarășul 
Constantin Buzatu, secretar al co
mitetului județean de partid, s-au 
organizat numeroase întîlniri între 
specialiștii din producție și cei din 
cercetare, schimburi de experien
ță, dezbateri, înlesnindu-se astfel 
încheierea unui număr mare de 
contracte de colaborare pentru mo
dernizarea unor sectoare de bază 
din multe unități economice.

în același timp, prin acțiunile 
concrete inițiate de organele și or
ganizațiile de partid, de consiliile 
oamenilor muncii s-au mobilizat și 
forțele creatoare ale colectivelor 
din întreprinderi. Practic, la elabo
rarea programelor de modernizare 
au fost atrași foarte mulți specia
liști și muncitori din producție de 
înaltă calificare, de diferite specia
lități. ceea ce pe de o parte a de
terminat eliminarea tendințelor de 
unilateralizare a acțiunilor între
prinse, iar pe de altă parte a asi
gurat o inaltă eficiență măsurilor 
luate. Acțiunea de modernizare s-a 
organizat deci pe baza unei stra
tegii clare, cu răspunderi precise 
de la director pînă la muncitor, 
în felul acesta s-a reușit ca 
prin programele de modernizare să 
se fundamenteze creșterea cu 103.9 
la sută a productivității muncii, 
deci mai mult decît dublarea ei în 
actualul cincinal.

Arta ile a învăța din experiența altora
înfăptuirea programelor de mo

dernizare a pus o dată mai mult în 
lumină necesitatea cunoașterii și 
aplicării pe scară tot mai largă, a 
experienței înaintate. „De la bun 
început am sesizat că moderniza
rea producției și o dată cu aceasta 
creșterea mai puternică a produc
tivității muncii nu sint posibile 
fără o cunoaștere temeinică și ge
neralizarea experiențelor pozitive 
acumulate intr-un domeniu sau al
tul dă-activitate. argumentează to
varășul Ion Chirilă, secretar cu pro
bleme economice al Comitetului 
municipal Constanța al P.C.R. 
De aceea, anul trecut am 
pus un accent cu totul deosebit pe 
popularizarea noilor tehnologii și 
forme de organizare a muncii, ur
mărind totodată și aplicarea ope
rativă a acelor soluții care s-au 
dovedit mai eficiente".

Cunoașterea și aplicarea expe
rienței înaintate a determinat în
tr-adevăr creșterea rapidă a pro
ductivității muncii în multe unități 
economice din județul Constanța, 
în mod normal, atunci cînd profi
lul întreprinderilor a permis acest 
lucru, schimbul de experiență a 
fost organizat în primul rînd între 
unitățile din cadrul județului. 
Limitele geografice ale județului 
nu au fost considerate insă nici .un 
moment o barieră dincolo de care 
nu se poate căuta experiența înain
tată. Ba, dimpotrivă, multe tehno
logii noi au fost preluate de la di
ferite întreprinderi cu profiluri de 
producție specializate din alte ju
dețe. Printre altele, întreprinderea 
mecanică de utilaje din Medgidia, 
de pildă, a preluat de la „Tracto- 
rul“-Brașov tehnologia și soluția 
constructivă a instalației de cură-

tire a pieselor turnate din otel în 
tunele de sablaj cu bandă rever
sibilă. Numeroși specialiști de la 
întreprinderea integrata de Iînă 
din Constanța s-au deplasat în 
celelalte unități din țară cu profil 
de fabricație similar și pe baza do
cumentărilor făcute s-au stabilit 11 
măsuri de modernizare a produc
ției. Iar șirul exemplelor ar putea 
continua.

O Inițiativă deosebită a avut 
comisia de modernizare de la în
treprinderea mecanică navală din 
Constanța. După cum ne-a 
precizat inginerul-șef al uni
tății, tovarășul Valeriu Marcu. aici 
se realizează piese de la cîteva 
sute de grame la cîteva tone. în 
peste 6 000 de sortotipodimensiuni. 
Marea diversitate a producției și, 
în consecință, posibilitățile mai re
duse de perfecționare a tehnolo
giilor a determinat comisia de mo
dernizare să întocmească o listă cu 
unitățile reprezentative din țară* și 
din experiența cărora se pot în
văța anumite lucruri. Așa se și 
explică numărul mare de soluții 
tehnice preluate de la alte unități : 
tehnologia și S.D.V.-urile pentru 
turnarea rotorilor de pompe de la 
întreprinderea „Aversa" ; tehnolo
gia și S.D.V.-urile pentru mandri- 
narea țevilor de cazane de la „Vul
can" ; unele soluții pentru moder
nizarea sectoarelor calde de la în
treprinderea „23 August" din Ca
pitală ș.a.m.d. Rezultatele obținu
te ? Anul trecut s-a introdus for
jarea prin roluire a arborilor de la 
pompe ; numărul reperelor turnate 
in modele ușor fuzibile s-a du
blat ; turnarea centrifugală a buc
șelor navale și turnarea în cochile 
metalice a armăturilor speciale 
s-au extins ; peste 200 tone de pie
se s-au turnat din fontă cu grafit 
nodular ; s-au omologat în colabo
rare cu centrul teritorial de cal
cul 93 de programe căre se aplică 
pentru conducerea activității eco
nomice și de producție.

Fie și numai această simplă enu
merare este semnificativă pentru 
procesul intens de modernizare a 
producției, pentru eforturile pe 
care oamenii muncii de la între
prinderea mecanică navală din 
Constanța, ca de altfel din între
gul județ, le fac necontenit în ve
derea introducerii progresului teh
nic, a aplicării celor mai noi cu
ceriri ale cercetării științifice și 
care explică în bună parte crește
rea puternică a productivității 
muncii.

Străbătînd vastul peri
metru al întreprinderii de 
construcții navale din Con
stanța rămii cu impresia că 
ai pătruns într-o adevăra
tă lume a uriașilor. Ori
unde ți-ai întoarce privi
rea, în sus sau în jos, în- 
tîlnești volume impresio
nante, spațiul fiind și el a- 
tras intr-un mod original 
la procesul complex, tot 
mai intens de construire a 
navelor. Nivelul mării a de
venit un fel de reper dea
supra căruia se înalță 
imense hale de producție și 
sub care s-au amenajat 
vaste docuri uscate. Șan
tierul seamănă cu o imensă 
coloană a muncii înălțată 
pe verticală chiar pe ma
lul mării.

Anul 1986 nu a fost însă 
numai o perioadă de virf 
în ce privește volumul pro
ducției realizate. Creșterea 
productivității muncii cu 
31.5 la sută pe ansamblul 
întreprinderii, care cuprin
de cele două șantiere de la 
Constanța și Mangalia, a- 
trage în mod deosebit aten
ția. Iar cifrele devin cu 
atît mai impresionante 
dacă vom adăuga că, anali
zată separat, productivita
tea muncii la șantierul din 
Constanța a înregistrat un 
spor de 46,8 la sută. Cum 
s-a obținut această creștere 
cu adevărat spectaculoasă ?

— Nu aș vrea să se crea
dă că am făcut lucruri cu 
totul deosebite, ne spune 
directorul tehnic al între

prinderii, inginerul Adrian 
Sabău. Rezultatele obținute 
se datorează muncii oame
nilor, cu o remarcă în plus 
pentru miile de oameni ai 
muncii de la șantierul din 
Constanța.

— Sigur, fără muncă nu 
se poate realiza nimic. Cum 
a fost organizată insă mun
ca oamenilor pentru a de
veni mai rodnică ?

— Intr-adevăr, organiza
rea muncii s-a îmbunătă
țit. în anumite privințe s-a 
schimbat chiar fundamen
tal. Oamenii au înțeles me
canismul acordului global 
și rigorile muncii s-au 
transformai, lncepind chiar 
cu numărul celor care exe
cută o anumită operație, 
înainte aveam echipe spe
cializate pe operații. Dacă 
trebuia efectuată o lucra
re, chiar mai măruntă, se 
apela imediat la sectorul 
specializat respectiv. Așa 
era sistemul de lucru. Se 
pierdea mult timp; se mo
bilizau — vorba vine — 
mulți oameni. lncepind de 
anul trecut s-au organizat 
brigăzi complexe de execu
ție, formate din muncitori 
cu diferite meserii :■ meca
nici, lăcătuși, tubulatori, 
electricieni. Concomitent, 
oamenii s-au policalificat; 
244 numai în anul 1986. 
Munca in hala de construc
ții nave, la montajul în 
docuri și la fabrica de re
parații e organizată în to
talitate pe brigăzi comple
xe, sistem care se va ex

tinde în acest an. Din pă
cate, după cite știu, acest 
sistem de organizare a 
muncii se aplică in mult 
prea mică măsură pe cele
lalte șantiere navale din 
țară.

Iată, așadar, o sugestie, 
o invițație pe adresa Cen
tralei industriale navale 
din Galați de a organiza 
un schimb de experiență 
la Constanța. Principiile,

soluțiile adoptate pentru 
perfecționarea organizării 
muncii și modernizarea pro
ducției pot și trebuie să fie 
cit mai bine cunoscute. Iar 
la șantierul din Constanța 
s-ă acumulat cu adevărat 
o experiență valoroasă, care 
poate și trebuie să fie ex
tinsă și generalizată.

Nu intrăm în amănunte 
tehnice deoarece ele pot fi 
găsite de cei interesați la 
fața locului. Vom aminti 
numai că anul trecut s-au 
aplicat 11 studii pentru 
perfecționarea organizării 
și modernizarea fluxurilor 
de producție, optimizarea 
depozitării materialelor și 
redimcnsionarca unor acti
vități indirect productive, 
în fine, să mai notăm că > 
anul trecut oamenii mun
cii din șantier au propus 
116 soluții tehnice noi, din 
care 104 cu caracter de ino
vații și 12 invenții. Iar în 
acest an, nu cu multe zile 
in urmă, a fost omologat 
primul robot care va fi fo
losit la sablarea navelor 
introduse in reparații. Efi
ciența măsurilor luate poa
te fi exemplificată și prin 
aceea că dacă la primul pe
trolier de 85 000 tdw mon
tajul în doc a durat cinci 
luni și jumătate, la petro
lierul nr. 4 timpul de mon
taj s-a redus Ia circa trei 
luni. Deci există suficient 
de multe soluții, practice și 
idei care pot .fi preluate de 
celelalte șantiere navale 
din țară.

Cheia unei proifticiivităli si mai înalte

SUPUNEM ATENȚIEI ALTOR UNITĂȚI DIN ȚARĂ 

Tehnologii, soluții constructive propuse 
pentru extindere și generalizare

• La ÎNTREPRINDEREA DE CONSTRUCȚII 
NAVALE DIN CONSTANȚA a fost omologat . re-

| cent primul robot industrial din tara noastră fo
losit pentru sablarea navelor introduse în reparație. 

I EFICIENȚA ECONOMICA : dublarea productivi- 
. tatii muncii la această operație, tn perspectivă se 

prevede extinderea folosirii robotului și la vopsi- 
I rea navelor. POSIBILITĂȚI DE APLICARE — in 
. toate șantierele navale. ,

• Schimbarea catalizatorului de vanadiu folosit 
în instalațiile de producere a acidului sulfuric este 
una din operațiile deosebit de dificile, care creează

I multe greutăți și pierdere de timp in combinatele 
chimice cu acest profil de fabricație. Confrun- 
tindu-se și ei cu această problemă, specialiștii de 

I la COMBINATUL DE ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE 
NĂVODARI au reușit să elaboreze în anul 1986 o 
soluție cu totul, nouă, modernă și eficientă pentru 

I efectuarea acestei operații tehnologice. Pe scurt, 
noua metodă constă in utilizarea unor aspiratoare 

I industriale care extrag catalizatorul de vanadiu din 
instalația de acid sulfuric. EFICIENȚA ECO
NOMICA a noii metode este remarcabilă : 
reduce la jumătate timpul de schimbare 

I a catalizatorului. Totodată, determină îmbună
tățirea radicală, a condițiilor de muncă. La ora ac

tuală, specialiștii de la Năvodari studiază posibili
tatea utilizării aspiratoarelor industriale și la alte 
operații tehnologice. POSIBILITĂȚI DE APLI
CARE — tn toate combinatele chimice.

tParticipînd alături de constructori la punerea 
tn funcțiune a unei noi linii tehnologice de 3 000 
tone clincher pe zi, muncitorii și specialiștii de la 
COMBINATUL DE LIANȚI ȘI AZBOCIMENT DIN 
MEDGIDIA au adus o serie de îmbunătățiri con
structive de larg interes la multe utilaje' și 
instalații care tn felul acesta au deve
nit mai fiabile, mai eficiente In exploa
tare. In mod special reține atenția insta
lația de deblocare a camerei ascendente de la cup
torul de 3 000 tone clincher pe zi. Cu ajutorul aces
tei instalații, conducta de gaze naturale se poate 
curăța de depunerile de făină chiar in timpul func
ționării cuptorului. Fără această instalație, cuptorul 
trebuia oprit la 3—4 zile pentru curățirea conduc
tei de gaze naturale. EFICIENȚA ECONOMICĂ ob
ținută prin folosirea acestei instalații : reducerea 
timpului neproductiv și sporirea producției cu circa 
20 000 tone clincher pe an. POSIBILITĂȚI DE 
APLICARE : la toate cuptoarele de 3 000 tone clin
cher pe zi.

Prezentînd experiența unul județ 
în care productivitatea muncii a 
sporit în medie cu 18,2 la sută s-ar 
putea să pară oarecum surprinză
tor să mai punem întrebarea ; se 
putea mai mult ? Și totuși lucru
rile nu stau deloc așa.

Creșterea productivității muncii 
Ia întreprinderea navală din Con
stanța depinde în mare măsură de 
gradul de mecanizare a operațiilor 
de sudură. Această concluzie se 
întemeiază, de fapt, pe experiența 
și rezultatele obținute de cele mai 
mari șantiere navale din lume. 
Prin anul 1980, cînd. gradul de men 
canizare a operațiilor de sudură pe 
șantierele navale din Japonia era 
de circa 57 la sută șl s-a hotărît 
adoptarea unor noi tehnologii pen
tru atingerea limitei superioare 
apreciată la 70 la sută s-a apelat 
la folosirea electrozilor înveliți, de 
mare randament. în felul acesta, 
pe șantierele firmei Kawasaki, de 
pildă, gradul de mecanizare a su
durii a crescut cu aproximativ 20 la 
sută, ceea ce a determinat un salt 
spectaculos al productivității mun
cii.

în țara noastră, potrivit progra
mului naval elaborat pe baza in
dicațiilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, gradul de me
canizare a operațiilor de sudură 
trebuia să fie de 50 la sută anul 
trecut, să ajungă la 60 la sută in 
acest an și la 65 Ia sută anul vii
tor, pentru ca in 1990 să atingă li
mita de 70 la sută. Din acest punct 
de vedere, situația de la între
prinderea de construcții navale din 
Constanța poate fi apreciată ca po
zitivă, anul trecut operațiile de su
dură fiind executate mecanizat in 
proporție de 55 la sută, deci la un 
nivel superior prevederilor din 
programul naval. Totuși, gradul 
de mecanizare a operațiilor de su
dură putea să fie cu mult mai 
mare. După cum ne-a precizat to
varășul Nicolae Orac, șeful atelie
rului de proiectare tehnologii din 
cadrul întreprinderii, cu echipa
mentele din dotare și prin tehno
logiile omologate de acum se pu
tea atinge încă de anul trecut un 
grad dc mecanizare a operațiilor 
de sudură de 63,55 la sută.

Explicația acestui decalaj între 
ceea ce se putea și ceea ce s-a 
realizat ? în principal este vorba 
de lipsa sîrmei și bioxidului de 
carbon pentru sudura mecanizată. 
Din această cauză, un mare volum 
de lucrări de sudură care prin teh
nologie erau prevăzute să fie exe
cutate mecanizat s-au efectuat ma
nual, anul trecut consumîndu-se în 
plus 120 000 ore de manoperă. 
Această problemă de aprovizionare 
să zicem că poate fi rezolvată to

tuși printr-un efort mai susținut al 
furnizorilor. Cu totul altfel se pre
zintă însă lucrurile în ce privește 
asigurarea electrozilor înveliți, de 
mare randament, folosiți de mai 
multă vreme, după cum am mai 
arătat, pe alte șantiere navale din 
lume. Și în țara noastră, în pe
rioada 1983—1984, Institutul de su
dură și încercări de materiale din 
Timișoara în colaborare cu între
prinderea de sîrmă și produse din 
sîrmă Buzău au realizat citeva 
loturi mici de electrozi de mare 
randament tip ZIRBAZ ți EVB 140. 
Din diferita motive, printre care ■■ 
lipsa unor materiale, cum este 
pulberea de fier, lucrurile s-au 
oprit însă aici. Din calculele fă
cute rezultă că, repetăm, cu teh
nologiile actuale și echipamentele 
din dotare, gradul de mecanizare a 
operațiilor de sudură poate fi șl la 
ora actuală de 70 la sută la petro
lierele de 85 000 tdw dacă se asi
gură 22 tone electrozi de mare ran
dament și de 70.6 la sută la mine
ralierele de 165 000 tdw dacă se 
folosesc 25 tone de electrozi de 
mare randament. Iată deci tot 
atitea argumente pentru ca Mi
nisterul Industriei Construcțiilor 
de Mașini, Ministerul Industriei 
Metalurgice și Centrala industrială 
navală din Galați să soluționeze 
optim, operativ această problemă.

O altă situație. Productivitatea 
muncii ar crește simțitor la între
prinderea mecanică navală din 
Constanța prin aplicarea tehnolo
giei de detensionare a pieselor prin 
vibrații, pentru care sint întrunite 
toate condițiile tehnice necesare. 
Astfel, întreprinderea dispune de 
instalațiile respective și chiar a 
experimentat această tehnologie de 
mare eficiență. După cum ne-a 
spus tovarășul Grigore Roșoiu, 
directorul unității, în lume se fo
losește de acum pe scară largă 
detensionarea prin vibrații la exe
cuția pieselor navale. Problema 
este că. în țara noastră. Încă nu s-a 
întocmit studiul necesar pentru 
acceptarea acestei tehnologii de 
către Registrul Naval Român. Anul

trecut, întreprinderea mecanică na
vală din Constanța a cerut Institu
tului de sudură șl Încercări de 
materiale din Timișoara să efec
tueze un asemenea studiu, care în 
fond nu trebuie decît să confirme 
și să legitimeze posibilitatea apli
cării unei tehnologii verificate și, 
chiar mai mult, folosite pe plan 
mondial. Pînă in prezent nu s-a 
primit însă un răspuns favorabil la 
această solicitare. Din această cau
ză, pentru detensionarea pieselor 
navale (mii de tone anual) se apli
că In continuare o' țe’hnbiagTe depă- , 
sită, ineficientă. .ft’OiWMi* ? Una 
singură: să sa • .efectueze'Operativ 
studiul necesar pentru a se putea 
aplica noua tehnologie.

Nu am putea încheia aceste rîn- 
duri fără a trage o concluzie de 
ordin mal general cu privire la 
problema circulației informațiilor, 
a cunoașterii și extinderii expe
rienței Înaintate acumulate în di
ferite ramuri și sectoare de activi
tate în procesul de modernizare a 
producției, acțiune care este în 
plină desfășurare. După cum am 
mai arătat, în județul Constanța 
s-au luat o serie de măsuri deose
bit de utile in acest sens. Totuși, 
posibilitățile organelor locale, ale 
întreprinderilor sint destul de li
mitate și nu se pot Identifica în
totdeauna cele mai valoroase expe
riențe din întreaga țară. Tocmai de 
aceea, încă de anul trecut, direcții
le dc organizare și control din mi
nisterele economice au primit sar
cina să întocmească o serie de 
„Caiete selective", care să cuprin
dă cele mai eficiente soluții teh
nice și organizatorice aplicate in 
acțiunea de modernizare și care 
pot fi generalizate în întreaga țară. 
Iată însă că pină în prezent uni
tățile din județul Constanța și, 
din informațiile pe care Ie avem și 
din celelalte județe, au primit ase
menea »,caiete selective" numai de 
la Ministerul Industriei Electro
tehnice și Electronice și Ministerul 
Industriei Lemnului și materialelor 
de construcții.

Experiența județului Constanța constituie o demonstrație practică 
elocventă cu privire la marile posibilități existente pentru creșterea 
mai puternică a productivității muncii. Ea dovedește că este pe de
plin posibil ca productivitatea muncii să se dubleze in actualul cinci
nal, așa cum a stabilit conducerea partidului. Semnificativ este și 
faptul că anul trecut forța productivă a muncii a înregistrat sporuri 
mari fără investiții costisitoare, ci in principal prin perfecționarea 
organizării și modernizarea capacităților de producție existente, lin 
motiv in plus prin urmare pentru ca in unitățile economice din în
treaga țară să se ia măsuri ferme pentru punerea în valoare a tu
turor rezervelor existente, pentru incheierea cu rezultate cit mai bune 
a primei etape de modernizare și creșterea mai puternică a pro
ductivității muncii.

Ion TEODOR, George MJHAESCU
Foto : S. Cristian

Relieful frămintat, terenurile cu 
pante mari supuse eroziunii, izvoare
le de coastă țișnind ici și colo, băl
tirile de a’pă in luncile eu solul cel 
mai fertil, alunecările de teren, te
renurile cu permeabilitate și fertili
tate scăzute — fenomene prezente in 
urmă cu cițiva ani pe mai bine de 
jumătate din suprafața agricolă a ju
dețului Sălaj — au determinat ela
borarea unui amplu program de 
creștere a potențialului productiv al 
pămintului, a cărui înfăptuire rigu
roasă a constituit o preocupare 
majoră a comitetului județean de 
partid, a organelor agricole, a tutu
ror lucrătorilor din agricultură. Nu
mai in anul trecut au fost efectuate 
lucrări de combatere a eroziunii so
lului pe 13 329 hectare, de desecări
— pe 4 456 ha. suprafața arabilă 
fiind sporită cu 700 hectare.

în acest an, potrivit programului, 
urmează să fie efectuate lucrări de 
combatere a eroziunii solului pe alte 
13 627 ha, desecări pe 2 199 ha și vor 
fi redate circuitului productiv peste 
1 000 hectare.

— Avem de acum o bună expe
riență în efectuarea acestor lucrări
— ne spunea Emil Tămaș. directorul 
I.E.E.L.I.F. Sălaj — ea fiind rodul 
unei fructuoase colaborări atit in 
ceea ce privește elaborarea soluții
lor, executarea lucrărilor, cit și ur
mărirea în timp a eficienței lor cu

Stațiunea de cercetare pentru com
baterea eroziunii solului din Perieni, 
județul Vaslui. Perimetrul etalon 
Meseșeni — Crasna, realizat după 
modelul celui de la Perieni. ne stă 
la indemină. Cit privește experien
ța acumulată de noi in domeniul 
proiectării amenajărilor complexe a 
bazinelor hidrografice, o dovadă a 
nivelului atins este faptul că. în anul 
trecut Direcția generală economică 
de imbunătățiri funciare și construc
ții agricole din cadrul Ministerului 
Agriculturii a organizat la Zalău un 
schimb de experiență cu participarea 
proiectanților din 13 I.E.E.L.I.F.-uri 
din țară. Cu acest prilej au fost pre
zentate soluții noi. ingenioase în ceea 
ce privește valorificarea terenurilor 
situate în luncă (cu finețe degrada
te, inmlăștinite). prin metode ori
ginale de executare a drenajului. In 
locul conductelor din PVC, noi folo
sim tuburile ceramice, iar ca mate
rial filtrant utilizăm deșeurile cera
mice rezultate de la fabricile de că
rămizi. în aceea ce privește amena
jarea versanților. in județul nostru 
s-a generalizat soluția teraselor ban
chetă. întrucît față de metoda ben
zilor inierbate. în această variantă 
de amenajare suprafața scoasă de la 
arabil este mult mai mică și se eli
mină o serie de lucrări greoaie, cum 
ar fi cosirea și transportul vegeta
ției de pe benzile inierbate, lucrări 
care nu se pot face decit manual. Am

adoptat și o nouă tehnologie de 
execuție a teraselor banchetă : prin 
înclinarea lamei buldozerului înspre 
amonte, adică spre deal, a sporit de 
aproape trei ori productivitatea 
muncii și s-a redus tot de atitea ori 
volumul terasamentelor.

te temeinică studiere și cunoaștere 
a terenului, finind seama de varie
tatea factorilor de climă și sol. Toa
te acestea necesită eforturi materia
le și financiare mari, dar justificate, 
întrucît aceste lucrări contribuie îâ 
sporirea potențialului productiv al

terie, dr. ing. loan Nistor, șeful la
boratorului de combatere a eroziu
nii solului din Zalău.

— Aspectul principal privind efi
ciența acestui mod de amenajare a 
terenurilor in pantă se referă la 
conservarea solului prin reducerea

Cernoziomul... poate urca dealul!
O DEMONSTRAȚIE CONVINGĂTOARE A MODULUI ÎN CARE 
TREBUIE AMENAJATE Șl LUCRATE TERENURILE ÎN PANTĂ

în condițiile județului Sălaj, o pro
blemă deosebit de importantă este 
captarea izvoarelor de coastă de pe 
versanții amenajați in terase ban
chetă. Este o lucrare absolut nece
sară, deoarece. în condiții de sol ar- 
gilos și de execuție a lucrărilor 
agricole pe curba de nivel, se ajunge 
la înmlăștinirea unor importante su
prafețe de teren. De aceea, colecti
vul de proiectare din cadrul 
I.E.E.L.I.F. Sălaj a adoptat soluția 
drenajului închis, fiecare proiect de 
execuție fiind realizat după o foar

pămîntului, producțiile obținute pe 
suprafețele amenajate — firește, în 
condițiile respectării riguroase a a- 
grotehnicii — demonstrînd eficiența 
deosebită a acestui mod de amena
jare a terenurilor in pantă. Produc
țiile obținute anul trecut de coope
rativele agricole din Vîrșolț, Here- 
clean. Zalău, Mirșid. Creaca, Girbou 
etc. unde s-a executat combaterea 
eroziunii pe suprafețe mari consti
tuie o dovadă concludentă în acest 
sens. Referitor la aceasta am solici
tat și părerea unui specialist în ma

pierderilor datorate eroziunii. De la 
18—20 tone de sol erodat într-un an, 
pe hectar, pierderea se reduce, în 
medie, la sub 6 tone. Se creează, tot
odată, cadrul pentru aplicarea a- 
grotehnicii antierozionale. Acest fapt 
presupune realizarea unei structuri 
corespunzătoare a culturilor pe su
prafețele la care ne referim, admi
nistrarea de îhgrășăminte organice și 
chimice necesare refacerii fertilității 
acestor soluri sărace. E vorba de 
adoptarea unei strategii pe termen 
lung în aplicarea agrotehnicii, efec

tul acestor lucrări fiind și el pe 
termen lung. De exemplu, la C.A.P. 
Meseșeni, pe suprafețele pe care au 
fost executate lucrări de îmbunătă
țiri funciare cu 4 ani în urmă, prin 
aplicarea agrotehnicii specifice tere
nurilor în pantă, s-au obținut în 
anul trecut 7 000—8 000 kg porumb 
știuleți la hectar, cită vreme altăda
tă se obțineau pină la 2 000 kg la 
hectar.

Toate acestea impun concluzip că 
amenajările antierozionale în sine 
nu „saltă" automat nivelul produc
țiilor. Ce anume s-a întreprins și se 
întreprinde pe linia exploatării co
respunzătoare a acestor amenajări, 
ne spune Dumitru Pitic, director cu 
producția vegetală Ia direcția agri
colă județeană.

— Pentru suprafețele amenajate în 
pantă s-a stabilit o structură cores
punzătoare a culturilor. Organizarea 
de asolamente cu caracter antiero- 
zional, refacerea fertilității solului, 
îndeosebi prin fertilizarea lor cu 
îngrășăminte organice. efectuarea 
lucrărilor agricole — arat, pregătit 
solul, semănat — numai pe direcția 
generală a curbelor de nivel sint, de 
asemenea, cerințe majore cărora le 
acordăm toată atenția, specialiștii 
din unitățile agricole, mecanizatorii 
fiind instruiți temeinic din acest 
punct de vedere.

Extinderea desecărilor si drenaje
lor constituie un alt complex de lu
crări de strictă necesitate pentru va
lorificarea terenurilor cu exces de 
umiditate. în anul trecut au fost 
executate astfel de lucrări pe 3 406 
ha, toate cele trei brigăzi — Silva- 
nia. Sălaj și Someș — depășindu-și 
sarcinile și la acest capitol. Zone în
tregi își schimbă înfățișarea. Intre 
altele este cazul Văii Sălajului, unde 
în anul trecut au fost desecate 1924 
ha. Practic. întreaga vale a Sălaju
lui — impinzită odinioară de finețe 
degradate, mlaștini, vegetație lem
noasă etc. — arată acum ca o gră
dină bine gospodărită. In această 
zonă au fost scoase de sub excesul 
de umiditate peste 900 ha de teren, 
care figurau la arabil d'oar pe hirtie.

Chiar și sumare, aceste secvența 
privind preocupările, acțiunile și mă
surile care se întreprind în județul 
Sălaj pentru punerea mai bine in 
valoare a fondului funciar și crește
rea potențialului productiv al pă
mîntului evidențiază o activitate 
susținută, desfășurată pe un front 
larg, cu o mare participare de for
țe. Este tocmai ceea ce dă trăinicie 
realizării de producții mai mari da 
la un an la altul, la nivelul sarcini
lor noii revoluții agrare.

Eugen TEGEAS
corespondentul „Scinteil*

!
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Argumente
Așa cum a arătat tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, în magistrala 
cuvîntare ținută la ședința comună 
a consiliilor oamenilor muncii 
de naționalitate maghiară și germa
nă, rezolvarea problemei naționa
le este posibilă numai în cadrul 
unui proces general de dezvol
tare economico-socială avînd drept 
condiție principală asigurarea și 
garantarea dreptului la muncă, de 
participare la viața politică și in 
organizarea și conducerea societății 
pentru fiecare om al muncii, indi
ferent de naționalitate, virstă sau 
sex. Or, un astfel de cadru — in 
fapt, o cucerire de seamă a sistemu
lui nostru socialist — a fost de mult 
instituit și efectele binefăcătoare 
ale acestuia sînt Ia îndemîna oricui, 
ușor de sesizat. Sub conducerea Par
tidului Comunist Român sint asigu
rate drepturi egale pentru toți ce
tățenii țării, români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități. Drept 
mărturie se constituie puternica 
dezvoltare economico-socială ce a 
avut loc în ultimele două decenii 
ca urmare a alocării unor uriașe 
fonduri de investiții.

Una dintre marile realizări ale 
politicii partidului nostru de dez
voltare economico-socială a țării o 
constituie dezvoltarea echilibrată și 
amplasarea rațională a forțelor de 
producție pe întregul teritoriu, în 
toate județele țării. Oricine ne vi
zitează țara poate constata cu ușu
rință că astăzi nu există județ în 
care în ultimii 20 .de ani să nu se 
fi realizat cîteva platforme sau 
centre industriale, care au asigurat 
baza materială a condițiilor pentru 
stabilitatea populației, pentru ri
dicarea nivelului de calificare si de 
cultură generală, pentru asigurarea 
condițiilor de muncă și de viață 
egale pentru toți cetățenii patriei. 
„Toate acestea — așa cum arăta 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
vorbesc cu putere de justețea poli
ticii profund științifice, realiste și 
umanitare a partidului nostru, care 
pornește de la interesele poporului 
privind asigurarea condițiilor ma
teriale pentru ridicarea nivelului 
de civilizație și de trai al poporu
lui, pentru realizarea adevăratei 
egalități în drepturi intre toți oa
menii muncii, fără deosebire de 
naționalitate**.

Puternica dezvoltare economico- 
socială a țării a determinat ca as
tăzi să nu existe domeniu în care 
industria românească să nu fie an

ttwty vorbind aceeași limbă, a muncii pentru progresul țării
,,'țită eșecului. Alcj,p,eram născut și 

sîntem mindri de a fi pus umă
rul cu «nădejde și încredere în vii
tor. la înălțarea marilor ctitorii so
cialiste. care conferă și județului 
Alba o nouă înfățișare. Cine poar
tă grija noastră din afara hotare
lor nu cunoaște aceste realități sau 
le ignoră cu bună știință, minați de 
interese care nu ne privesc. Uniți, 
vorbind aceeași limbă, a muncii, ne 
preocupă înfăptuirea programelor 
de dezvoltare și modernizare a a- 
griculturii; de înflorire a satelor 
și nu permitem nimănui să aten
teze la unitatea și frăția noastră. 

Vom intensifica munca de edu
cație revoluționară. în spiritul idei
lor și tezelor formulate magistral 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
ședința comună a consiliilor oame
nilor muncii de naționalitate 
maghiară și germană, militînd pen
tru ca fiecare să înțeleagă cit mai 
bine că aici. în România, 
vem asigurat dreptul la

Acum. In pragul primăverii, în 
comunele din consiliul unic agro
industrial Cilnic. județul Alba, oa
menii se pregătesc pentru începe
rea lucrărilor agricole, pentru arat 
și semănat. Aceste momente im
portante din viata satelor sînt. deo
potrivă. intimpinate cu aceeași e- 
moție și responsabilitate de toți 
locuitorii, români sau germani, 
care trăiesc de multi ani împreu
nă in această parte a tării, in bună 
înțelegere și frăție, cu aceeași dra
goste pentru pămintul pe care-I 
muncesc. Cu același respect pen
tru pămintul pe care-1 cultivă și 
care le asigură piinea. traiul tot 
mai îmbelșugat. Țăranul — român 
sau sas — nutrește aceeași iubire 
pentru pămintul 
care l-a stropit 
mîntul. pe care 
torice au făcut 
preună. astăzi muncit în 
este sursa existentei lor, i

aceleiași patrii, pe 
cu sudoare. Pă- 
împrejurările is- 
să trăiască îm-

i comun, 
de aceea

Realitate pregnantă a culturii 
socialiste, dinamismul procese
lor omogenizării ei la nivel'su

perior se reflectă in varii șf edifica
toare aspecte. Un argument semnifi
cativ în acest sens ii constituie și 
dispariția practică a diferențelor 
(altădată flagrante) dintre Capitală 
și orașele de pe întinsul țării — in 
ce privește forța de iradiație a vieții 
spirituale, intensitatea activității de 
creație și de difuzare a artei.

Referindu-ne la domeniul activității 
teatrale, un fenomen proeminent, pu
ternic accentuat in ultimele decenii — 
pe temelia unității de program, iden
tității condițiilor de muncă și simili
tudinii climatului general — il consti
tuie cooperarea tuturor instituțiilor 
din acest sistem la afirmarea și la 
creșterea eficienței artei scenice. Alt
fel spus, multe, foarte multe teatre 
au avut, fie concomitent, fie succesiv, 
prin relieful unor inițiative aparte, o 
contribuție substanțială în exercitarea 
misiunii formării omului nou, a unei 
conștiințe înaintate, revoluționare și, 
totodată, în definirea conceptului mo
dern de teatralitate și în progresul 
virtuților expresive, al resurselor de 
influențare ideatică și emoțională ale 
acestei arte. Rind pe rind, flacăra 
inițiativelor celor mai importante, 
a căutărilor celor mai îndrăznețe s-a 
„aprins" la Piatra Neamț și Tîrgu 
Mureș, Sibiu și Timișoara, Cluj-Na
poca și Brașov, Oradea și Constanța.

Un loc însemnat printre acestei 
(șirul exemplelor ar fi putut conti
nua) îl dețin și teatrele (ori secțiile) 
maghiare și germane, precum și tea
trul evreiesc din țara noastră. Crea
te în anii socialismului, ele constituie 
expresii ale grijii și preocupării so
cietății noastre de a asigura un cadru 
tot mal larg de manifestare, de afir
mare plenară — în condiții de de
plină egalitate în drepturi — respec
tivelor naționalități conlocuitoare, re- 
prezentînd totodată o vie ilustrare a 
politicii naționale juste a Partidului 
Comunist Român. In chip firesc, 
aceste teatre au o contribuție însem
nată la finalizarea programului de 
Înaltă responsabilitate și angajare 
prin care instituțiile teatrale iși asu
mă menirea de a contribui mai 
eficient la atragerea spre cultură și 
la lărgirea, pe această cale, a ori
zontului de cunoaștere, înțelegere și 
sensibilitate al maselor largi. Prin re
pertoriul, prin spectacolele lor, prin 
numeroasele activități menite să le 
confere statutul unor nuclee iradian
te de spiritualitate, teatrele (și Opera)

de neclintit
gajată și să nu poată să realizeze 
producție de inaltă calitate. Și, ca 
să mă refer la domeniul in care lu
crez, țin să subliniez că, față de 1944, 
industria petrochimică și chimică 
produce acum de o mie de ori mai 
mult. O ilustrare semnificativă a 
acestei realizări generale o repre
zintă faptul că în Combinatul pe
trochimic Pitești — obiectiv indus
trial de seamă al „Epocii 
Nicolae Ceaușescu" — se realizează 
anul acesta o producție-marfă in
dustrială de 25.5 miliarde lei, ma
terializată în cantități importante 
de etilenă, acrilonitril, propilenă, 
polietilenă de inaltă și joasă pre
siune, benzen, toluen. Vor fi livra
te la export, în peste 30 de țări, 
cantități Însemnate de produse cu 
grad ridicat de prelucrare. Pentru 
Înnoirea produselor desfășurăm 
ample acțiuni de modernizare a 
proceselor de fabricație.

Trăind aceste realități romă-* 
nești contemporane, mărturisesc 
că mă mîhnesc profund, ca pe 
tcți oamenii muncii din țara noas
tră. indiferent de naționalitate, 
răstălmăcirile și denaturările care 
s-au făcut auzite in R.P. Un
gară, încercînd să pună sub sem
nul întrebării rezolvarea proble
mei naționale In țara noastră, să 

amestece în treburile inter- 
ale României, stat socialist

se 
ne 
suveran și independent. Resping cu 
fermitate încercările tuturor celor 
care, sub pretextul susținerii drep
turilor minorităților naționale, in
stigă la manifestări naționaliste, șo
vine, iredentiste și revanșarde, folo
sesc prilejul unor întîlniri interna
ționale pentru atacuri propagandis
tice și încercări de imixtiune în 
treburile altor țări. Si. în același 
timp, aprob cu toată hotărîrea cuvin
tele tovarășului Nicolae Ceaușescu : 
„Sîntem pentru o dezvoltare largă, 
am acționat întotdeauna și vom ac
ționa cu fermitate pentru extinde
rea relațiilor eu țările socialiste și 
în primul rind cu vecinii noștri, 
Intre care avem in vedere și Repu
blica Populară Ungară". Acesta 
reprezintă un principiu al politicii 
externe românești promovat cu 
consecventă și fermitate de parti
dul și statul nostru si pe care toți 
oamenii muncii, indiferent de na
ționalitate. întregul nostru popor ii 
susțin cu tărie.
Jnq. Andrei-Răzvan 
GRIGORESCU
directorul Combinatului petrochimic 
Pitești

a
împreună se gîndesc cum să-I facă, 
mai rodnic, cum să-l muncească 
mai bine.

Iarna care a trecut a fost un 
nou prilej pentru oamenii satelor 
de a se așeza la sfat gospodăreș
te. cu vorbă cumpănită, pentru a 
vedea care sînt grijile pămîntului, 
care sînt îndatoririle lor ca țărani, 
mecanizatori sau specialiști, pentru 
ca munca să le fie mai spornică 
și recoltele mai mănoase. Am parti
cipat la multe adunări generale din 
cooperativele agricole de producție, 
la alte consfătuiri și analize la care 
am putut constata cu aceeași sa
tisfacție grija oamenilor de a pre
găti cit mai bine noua campanie a- 
gricolă, de a ști mașinile și trac
toarele reparate, sămința asigura
tă. Acestea sipt preocupările unor 
oameni care vorbesc aceeași limbă, 
a muncii, a iubirii de pămînt. Ori
ce încercare de a perturba aceas
tă bună Înțelegere este și va fi sor- 

Responsabilitate și
din Cluj-Napoca, Oradea, Satu Mare, 
Sibiu, Sfintu Gheorghe, Timișoara, 
Tirgu Mureș și T.E.S. din București au 
prilejuit contacte frecvente și sistema
tice cu tezaurul culturii și artei. Au 
sprijinit substanțial, prin multiplele 
lor demersuri, opera de modelare a 
unui om nou, promovarea nobilelor 
idealuri ale societății socialiste, 
contribuind la însușirea filozofiei 
materialist-dialectice, la răspindirea 
concepțiilor partidului nostru des
pre lume, viață, despre căile pro
gresului. Au stimulat creația con
temporană din țara noastră și di
fuzarea ei generoasă. Activitatea 
intensă, dăruită a acestor colec
tive a contribuit la întărirea co
laborării și unității de muncă dintre 
oamenii muncii români și cei ai na
ționalităților conlocuitoare, militînd — 
în forme sensibile, specifice trăirii 
artistice — pentru întărirea prieteniei 
și frăției lor, pentru progresul și pro
pășirea continuă, în ritm susținut, a 
patriei comune — România socialistă.

Pe scenele acestor instituții au vă
zut lumina rampei, în variate mon
tări, unele de exemplară bogăție sau 
de incitantă noutate, celebre opere 
clasice aparținind antichității, lui 
Shakespeare, Moliăre, Goldoni, Lope 
de Vega, Goethe, Schiller, Kleist, 
Cehov, Ibsen, Shaw, Șalom Alehem 
sau tezaurului clasic maghiar : crea
ții de M. Vdrosmarty, Madâch 
Imre, Katona Jozsef, Moricz Zsig- 
mond, Molnar Ferencz, opere îndră
gite de Szigligeti Ede, Heltal Jen6, 
Brodi Sandor și Hunyady Sandor. 
Gârdonyi Geza, Szep Erno etc. Ulti
mul din acest foarte lung și conclu
dent șir de spectacole a fost, cu pu
țină vreme în urmă, un nou și in
teresant ,.Hamlet" — pe scena Tea
trului maghiar de stat din Cluj-Na
poca, in regia tînărului și talentatu
lui director de scenă Tompa Gabor 
(format la I.A.T.C.).

Pe aceleași scene au fost propuse, 
susținute cu inteligență, fantezie și 
dăruire transpuneri, nu o dată ori
ginale, cuceritoare — texte de pres
tigiu ale literaturii contemporane din 
întreaga lume, de la Brecht, Dilrren- 
matt și Frisch la Sartre. Mrozek, 
Dario Fo, Buero Vallejo, Rudi Stahl, 
Peter Hacks, Peter Turrini, Iacob 
Singer, W. Allen, Oldrich Danek, 
Orkeny Istvan (cu ale sale, atît de 
jucate, și pe scenele teatrelor româ
nești din Iași. Bucure$ti, Cluj-Napo
ca : „Familia Toth" și „Joc de pi

îndatoriri

socialismului am luat asemc- 
măsuri și am aplicat aseme- 
forme de organizare prin 
am creat condiții de mani- 

egală a tuturor

Așa cum pe bună dreptate subli
nia tovarășul Nicolaa Ceaușescu, 
secretarul general al partidului. Ia 
ședința comună a consiliilor oame
nilor muncii de naționalitate 
maghiară și germană, mărețele în
făptuiri din patria noastră, obținu
te sub, conducerea partidului, sint 
rodul muncii unite a tuturor cetă
țenilor României, fără deosebire de 
naționalitate. „Putem afirma, cu 
îndreptățită mîndrie — sublinia to
varășul Nicolae Ceaușescu — că în 
anii 
nea 
nea 
care 
festare deplină, 
cetățenilor, fără nici un fel de de
osebire, nici de naționalitate, nici 
de sex, nici de vîrstă ! Aceasta re
prezintă, de altfel, baza concepției 
socialismului științific despre dez
voltarea societății omenești.**

Intr-adevăr, realitățile României 
socialiste, realități pe care oricine 
poate veni să le constate, atestă pe 
deplin adevărul istoric că în țara 
noastră problema națională a fost 
rezolvată in 
definitiv pe baza principiilor so
cialismului 
lor concrete 
gurarea 
tuturor zonelor, prin crearea 
dițiilor optime de muncă și 
mare creatoare a capacității 
r<Jr oamenilor muncii.

O ilustrare mai mult decît _ 
toare a acestor realități o consti
tuie și institutul nostrut unde cadre 
didactice si studenți români, ma
ghiari și de alte naționalități se 
bucură deopotrivă de cele mai 
bune condiții de muncă și învă-

mod revoluționar și

științific, a condiții- 
de la noi, prin asi- 

dezvoltării impetuoase a 
con- 
afir- 
tutu-

grăi-

Lecțiile istoriei au fost prea dure pentru a fi nesocotite
fac portretul 

interesează foarte
Cînd pictez, cînd 

unui om mă 
multe lucruri. Stăm față în față, 
tăcem sau vorbim, și in vremea 
aceasta un noian de ginduri mă 
frămintă — toate înglobate într-o 
singură întrebare, mare : cine este 
omul din fața mea ? Răspunsul îl 
am o dată cu ultima trăsătură de 
penel ; și el, răspunsul, este însuși 
tabloul.

Multe mă interesează atunci cînd 
pictez — afară de un singur lucru : 
de ce naționalitate este omul din 
fața mea. De ce aș face-o ? El este 

■ atît, un om — un prieten sau doar 
un concetățean. Român sau ma- 

unde a- 
muncă,

sici"), Fejes Endre, Csurka Istvan, 
Illâs Endre (jucat și de artiștii gălă- 
țeni) și Hubay Miklos (la secția ro
mână a teatrului din Oradea a avut 
loc recent premiera „Cele trei nopți 
ale unei iubiri") etc.

Se cuvine evidențiată, In mod deo
sebit, contribuția teatrelor la carene 
referim la afirmarea și valorificarea 
dramaturgiei originale. Pe afișe aflăm 
adesea titluri de Alecsandri, Cara- 
giale, G. M. Zamfirescu, V. I. Popa, 
Mihail Sebastian, Camil Petrescu ori, 
mai ales cu prilejul centenarelor: Li- 
viu Rebreanu și Mihail Sorbul (jucat 
expresiv și pe scena Institutului 
„Szentgyorgyi Istvan" din Tîrgu Mu
reș), alături de: Tamăsi Aron, Csiki 
Gergely. In ceea ce privește prețuirea 
piesei de actualitate, am asistat, nu 
arareori, la memorabile premiere ab
solute, care au avut darul să lanseze 
textele respective în circuitul între
gii țări. Așa, de pildă : „Puterea și 
adevărul" a văzut pentru prima dată 
lumina rampei la Teatrul maghiar de 
stat din Cluj-Napoca (fiind dramati
zată de Titus Popovici la solicitarea 
respectivei instituții), „Amurgul 
burghez" de Romulus Guga, care 
a cunoscut la secția maghiară a 
Teatrului Național din Tg. Mu
reș o transpunere ce i-a adus 
marele premiu al Festivalului dra
maturgiei contemporane de la Ti
mișoara. Spectacole deosebite, de ți
nută se joacă cu piese de Siito An
dras. („Bocet vesel". Ia Oradea), 
Mâhes Gydrgy. D. Solomon, Radu 
F. Alexandru, de Szekely Janos, 
Fodor Sandor, Lorinczi Lasz- 
lo, Kănyâdy Sandor, Csâvossy 
Gydrgy, Huszăr Sandor, Tomcsa 
Sandor, Dehel Gabor. Chiar atunci 
cînd meritul noutății absolute a re
venit altor instituții, colectivele tea
trelor maghiare și germane au cali
tatea de a fi propus atenției abordări 
pline de personalitate, care au con
tribuit la relevarea valorilor și vir- 
tualităților operelor inspiratoare. Așa 
s-a întimplat atunci cînd Teatrul 
maghiar din Cluj-Napoca a pus în 
scenă „Iphigenia" de Mircea Eliade, 
cînd la Teatrul și la Institutul de tea
tru din Tîrgu Mureș s-a montat. în 
regia talentatului și activului Kineses 
Elemer, „Jocul vieții și al morții în 
deșertul de cenușă" de Horia

drepturi, egali in 
țătură. Generații după generații 
se pregătesc pentru 'a deveni 
specialiști de inaltă calificare, 
chemați să traducă în viață obiec
tivele de însemnătate hotărîtoare 
pentru dezvoltarea viitoare a pa
triei. Activitatea de pregătire a 
viitorilor ingineri se desfășoară în 
localuri noi. amplasate pe noile 
platforme industriale ale munici
piului Cluj-Napoca, în vecinătatea 
unor întreprinderi și unități de 
cercetare create în anii socialis
mului.

Pe parcursul ultimelor două de
cenii, am avut bucuria deosebită ca 
institutul nostru să-l primească pe 
secretarul general al partidului cu 
ocazia vizitelor de lucru efectuate 
în județul Cluj și sâ-i exprimăm 
direct viile noastre mulțumiri pen
tru condițiile deosebite create de 
partid de pregătire a tinerilor pen
tru muncă și viață și desfășurarea 
unei rodnice activități de cercetare 
științifică. Cu aceste prilejuri săr
bătorești ne-au fost date indicații 
de o valoare inestimabilă pentru 
realizarea cu succes a procesului 
de integrare a învățămîntului cu 
cercetarea științifică și producția, 
piatra de temelie a unui invăță- 
mînt modern și revoluționar.

Școala românească, pilon de nă
dejde al revoluției științifico-teh- 
nice. este. în același timp, o com
ponentă importantă a noii spiri
tualități din patria noastră, factor 
de seamă în procesul de educație 
revoluționară și patriotică, de fău
rire a omului nou.

In lumina acestor realități trăite 
de noi toți, cetățeni ai României 
socialiste. respingem cu hotărîre 
orice încercare de denaturare a

ghiar, pe mine mă interesează doar 
universul său lăuntric, mă intere
sează lumina âe pe chipul său, 
ascuțimea sau blindețea privirii 
sale — atîtea și atîtea alte lucruri. 
In rest, am două certitudini : că 
este un om de omenie și este ce
tățean român.

Iar aceste două certitudini sint și 
cele care ne guvernează viața de 
fiecare zi. Aici, în vestitul centru 
industrial care este Baia Mare, în 
întregul județ Maramureș, muncim 
cu toții, preocupați de un singur 
gind : să ne facem datoria cit mai 
bine. Orice am fi, pictori sau mi
neri, chimiști, activiști de'partid,

la un 
mai lu-

vremea

la învățătură, la instrucție și cul
tură. la o viată demnă, trăită prin 
muncă, și nu din milă sau din a- 
jutorul pentru șomaj, putem să 
aspirăm tn patria noastră 
viitor tot mai prosper, tot 
minos.

Oamenii satelor așteaptă 
bună să iasă în cîmp, să așeze să- 
mînța sub brazdă, pentru că aceas
ta este datoria și tihna și viața 
lor. român sau sas. țăran al ace
leiași iubiri pentru pămînt. fii 
aceleiași patrii, al cărei nume 
rostim cu dragoste și respect 
România socialistă.

ai
ii

Karol LUTSCH 
organizator de partid, 
președintele consiliului unic 
agroindustrial de stat și cooperatist 
Cilnic, județul Alba

angajare
Lovinescu — cu Csorba Andras 
în rolul Tatălui (piesă cu o transfi
gurare notabilă și la Teatrul de Nord 
din Satu Mare — cu Acs Alajos în 
rolul principal, în regia lui Kovacs 
Ferenc). Așa s-a întimplat cu multe 
piese de Aurel Baranga, Tudor Po
pescu, Ion Bâieșu puse în scenă la 
Oradea, Timișoara etc., cu „Noaptea 
pe asfalt" de Th. Mănescu și „Timp 
și adevăr" de Eugenia Busuioceanu ' 
(la Sfintu Gheorghe), cu „Anchetă 
asupra unul tînăr care nu a făcut ni
mic" de Adrian Dohotaru la Teatrul 
maghiar din Timișoara. Transfigură
rile scenice, montările unor piese de 
Ecaterina Oproiu, Iosif Naghiu. Ion 
Băieșu, D. Solomon, V. Cacoveanu, 
I. Cubleșan, Ileana Vulpescu la tea
trele germane sau la T.E.S. rămin 
capete de serie.

Activitatea intensă, efervescența 
creatoare din aceste teatre au pus în 
valoare, o dată cu nivelul înalt al pre
gătirii cadrelor actoricești (la I.A.T. 
„Szentgyorgyi Istvan" din Tîrgu Mu
reș, la I.A.T.C. — București, care are 
clase de regie și secție germană), un 
mare număr al talentelor interpreta
tive. A impus (pe lingă directorii de 
scenă, în parte amintiți) și scenografi 
inspirați, actori de impresionantă for
ță a temperamentului, cu deosebite 
disponibilități (pentru comedie și dra
mă, dar și pentru muzicaluri și melo
dramă). Numele citorva au fost deja 
menționate. Să ne mai amintim de 
performanțele realizate de-a lungul 
anilor de : Maria Bisztrai, Emma Ele- 
kes, Farkas Ibolya, Anna Szeles, 
Adam Erzsebet, Illes Kinga (ale că
ror recitaluri s-au bucurat de succes 
în rindul spectatorilor din multe 
orașe din țară), Boer Ferenc, Bebe 
Bercovici, Lohinszky Lorand, Csiki 
Andrâs, Christian Miîller, Kurt Con
rad și Rosemarie Miiller, Nemes Le
vente, Monika Barabas, Miske Laszlo 
și Mătray Laszlo, Sinka Karoly, Tarr 
Laszlo ori mai tinerii Tricy Abra- 
movici, Bânyai Iren. Clara Zacha- 

' rias Bolonl, Panek Kati. Eniko Szi- 
lâgyi, Julia Rozsnyay, Csapă Gyorgy 
ș.a.

Nu o dată, la rodnicia acestor re
zultate a contribuit schimbul de ex
periență firesc, făcut cu o reciprocă 
și trainică prețuire, cu un autentic 
interes de cunoaștere, dintre teatrele 
naționalităților conlocuitoare și cele 
românești — cu prilejul turneelor sau 
al festivalurilor naționale. Specta
torii români, maghiari, germani 
ai „Galei dramaturgiei românești" 
de la Timișoara ori cei ai „Ga

încercări 
istoriei. de 
teze națio- 
șoviniste — 
în treburile 
independent

realităților vieții noastre, tn rln- 
dul cărora asigurarea egalită
ții depline a locuitorilor patriei, 
fără deosebire de naționalitate, 
constituie o realizare fundamenta
lă. Din păcate, asemenea acte au 
loc inclusiv in țara vecină. R. P. 
Ungară, unde sînt propagate nea
devăruri privind situația cetățeni
lor români de naționalitate maghia
ră. Respingem asemenea aprecieri 
incorecte, ca și orice 
de denaturare a 
reactualizare a unor 
naliste. revizioniste și 
adevărate amestecuri 
interne ale unui stat 
și suveran — Republica Socialistă 
România. Ele nu fac decît să slu
jească cercurilor imperialiste, reac
ționare care caută să învrăjbească 
popoarele. în contradicție cu aspi
rațiile lor supreme de pace, priete
nie și colaborare.

Toate cadrele didactice, cercetă
torii, studenții institutului nostru, 
indiferent de naționalitate. își reîn
noiesc și cu acest prilej legămintul 
fată de partid și popor, față de 
iubitul conducător al destinelor pa
triei. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de a acționa cu și mai multă ener
gie pentru a spori contribuția știin
ței și învățămîntului la înfăptuirea 
programelor și planurilor de dez
voltare multilaterală a României 
socialiste, de a nu precupeți nimic 
pentru binele și fericirea po
porului.

Conf. univ. dr. Inq. 
ANTAL Adalbert, 
decanul Facultății de mecanică 
a Institutului politehnic 
Cluj-Napoca

profesori, constructori, orice pro
fesii am exercita și in orice limbă 
am rostit primele cuvinte, avem 
aceleași crezuri, sîntem animați de 
aceleași idealuri.

Un om în amurgul vieții, așa cum 
sînt eu, a trăit și a văzut mUlte. 
Din nefericire, din adincă neferi
cire, am trăit și vremurile cînd 
forțele oarbe ale fascismului au 
făcut mult pentru a-i învrăjbi, pe 
temeiul naționalității, pe cei ce 
muncesc. Care a fost tragicul bi
lanț al acestor manevre se știe 
prea bine. Iată de ce nu am destule 
cuvinte ca să-mi exprim nedume
rirea și mîhnirea că dincolo de 
hotare se află inși care se pare că 
au uitat durele lecții ale istoriei, 
care încearcă să reînvie teze fas
ciste, șovine.

Nu avem nevoie de lecții, de 
„sfaturi" pe care nu le-a cerut 
nimeni. Problemele noastre ni le 
rezolvăm ndf, aici, în patria noas
tră iubită, Republica Socialistă 
România, uniți în cuget și în sim
țăminte, români, maghiari, ger
mani șl de alte naționalități, sub 
conducerea gloriosului nostru 
partid comunist, a celui mai iubit 
fiu al poporului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

îmi exprim deplina adeziune la 
tezele și ideile din magistrala sa 
cuvîntare rostită la ședința comu
nă a consiliilor oamenilor muncii 
de naționalitate maghiară și ger
mană. Animați de dragoste față de 
patrie, de atașament nețărmurit 
față de Partidul Comunist Român, 
mergem împreună înainte pe dru
mul luminos pe care l-am ales 
o dată pentru totdeauna.

BALLA Ioslf 
pictor, Baia Mare

lei teatrului contemporan" de la 
Brașov vor păstra pentru multă vre
me în suflete strălucirea și ex
presivitatea unor spectacole susținute 
de Teatrul Național din Cluj-Napoca 
— secția maghiară — și Teatrul ma
ghiar din Timișoara — încununate cu 
premiile cele mai importante, ca și 
remarcabila ținută a unor spectacole 
ale teatrelor germane cu montări 
după Erasmus ori texte de I. Naghiu 
etc. In același sens, s-au înregistrat 
numeroase schimburi între teatrele 
noastre : Gh. Harag a realizat anto
logicul „Livada cu vișini" (încununat 
cu premiul A.T.M. pe 1985) sau mon
tările după Suhovo Koblin și Orkeny 
la secția română a Naționalului tîrg- 
mureșean, la Naționalul din Cluj-Na
poca și la Teatrul de comedie ; 
Tompa Gabor și Kineses Elemer au 
lucrat la București, Dan Alecsandres- 
cu, C. Codrescu, Dan Micu. Aureliu 
Manea au figurat pe afișul teatrelor 
naționalităților la Tg. Mureș și Ora
dea, Sf.' Gheorghe și Satu Mare etc.

Sint, toate acestea, expresii ale con
dițiilor destinate largii împliniri a 
artei, afirmării plenare a spirituali
tății noastre socialiste, in cadrul că
reia se exprimă toate valențele și 
talentele autentice, fără deosebire de 
naționalitate, in scopul ridicării ca
litative necontenite a vieții cultura
le a poporului, a maselor de oameni 
ai muncii din întreaga țară.
■ împreună — teatrele românești, 

' maghiare, germane (unele dublate și 
de teatre sau secții de păpuși și de 
tineret) au contribuit, prin sprijinul 
concret, prin activitatea de animatori, 
și la inflorirea spectaculoasă, în anii 
Festivalului național „Cîntarea Româ
niei", a mișcării teatrale de amatori. 
Au contribuit la progresul artei spec
tacolului, la apropierea unor cate
gorii din ce in ce mai largi — și cu 
deosebire a tineretului — de valo
rile culturale. Au argumentat, prin 
unitatea de gîndire, de acțiune, de 
influențare socialistă a conștiințelor, 
că poezia, proza, teatrul, muzica, arta 

_,și cultura înaintată sint una, vorbind 
o singură limbă, limba muncii și 
idealurilor ce insuflețesc întregul po
por, pe toți fiii săi. In acest climat 
efervescent s-a dezvoltat un nou 
umanism, un umanism revoluționar 
în care arta și cultura, activitatea 
educativă in general, desfășurate și 
realizate de artiștii români, împreu
nă cu cei maghiari și germani din 
patria noastră, au dobîndit noi în
semne și valori, proprii acestor ani.

Natalia STANCU

„Azi, casa de cultură 
vă aparține!“

O inițiativă care explică multe reușite

„Avem milionul", Îmi spunea, 
deunăzi, Mihai Rață, directorul Ca- 
sei de cultură a sindicatelor din 
Tg. Jiu. Și îl au de prin 1980, cînd 
s-a pus cu maximă răspundere 
problema autofinanțării. Cum au 
reușit să-1 aibă, adică să atingă 
această performanță financiară, 
l-am întrebat, traversind vastul 
edificiu, de la un capăt la altul, 
deschizînd, una după alta, ușile, 
dincolo de care pulsau un noian 
de activități, de la croitorie Ia tea
tru, de la cineclub la cor sau ste
nografie, ca să enumerăm, pentru 
inceput, doar citeva. Avind fonduri, 
prin împletirea activității cultura
le de masă cu acțiunea de autofi
nanțare, s-a reușit, pe de o parte, 
șă sporească numărul acțiunilor 
culturale, pe de alta, acestea să se 
îmbogățească din punct de vedere 
calitativ.

Pînă la a ajunge „milionari" și, 
deci, pînă la a dispune eficient de 
calitatea produselor culturale, să 
urmărim ce direcții a avut în ve
dere conducerea acestui edificiu 
de cultură cu o existentă de nu
mai doisprezece ani. In primul 
rind, masiva industrializare a Tîr
gu Jiului și dezvoltarea în genere 
a județului. Cine erau și sînt ac
tualmente beneficiarii amintitului 
edificiu ? O populație diversă, cu 
preocupări, cu gusturi și grad de 
cultură la fel de diverse. Or. s-au 
străduit să dirijeze în așa fel ac
țiunile culturale, atît la sediu, cit 
și în tfnitățile economice, îneît să 
găsească numitorul comun pentru 
toate gusturile și toate profesiile^, 
fără să neglijeze o clipă faptul ca 
scopul major al fiecărui act cul
tural este de a e- 
duca. de a cultiva 
în spiritul celor 
mai înaintate idei 
ale acestui timp.

In ce constă de 
fapt acest numitor 
comun ? Pentru că 
și aici, la Tg. Jiu, 
ca pretutindeni în 
casele de cultură 
ale sindicatelor din 
țară, nu lipsesc sim
pozioanele. cursu
rile la Universita
tea cultural-științi- 
fică, dezbaterile privind, de pildă, 
legile țării sau ultimele noutăți de 
politică externă, mesele rotunde, 
cursurile tehnico-aplicative. Nu 
lipsesc formațiile artistice (13 for
mații au fost prezente la faza fi
nală pe țară a Festivalului națio
nal „Cîntarea României", obținind 
13 titluri de laureați), precum nici 
serile cultural-distractive pentru 
tineret sau concursurile pe diferite 
teme, stimulate cu premii.

Deci, o multitudine de activități 
cuprinse într-un program dens, 
judicios întocmit și ■ urmărit să se 
desfășoare la orele prevăzute. Nu
mitorul comun al acestui pro- 
gram ? Cuprinderea în numeroa
sele forme de activități culturale 
a tuturor, în funcție de interesul 
participanților la fenomenul cultu
ral. Fără nici un fel de condiționări 
de genul „dacă participi la o dez
batere științifică, poți viziona spec
tacolul de teatru etc., dacă nu, nu". 
Fiecare are libertatea de a opta 
pentru una sau mai multe din 
cele circa 600 de manifestări care 
au Ioc aici anual.

Timp de 12 ani s-a urmărit cu 
perseverență formarea unor parti
cipant stabili, dar și a unor spec
tatori stabili. Pentru că adesea 
participanții devin ei înșiși, în 
varii situații, spectatori. Și din cei 
peste 800 000 de spectatori cîți se 
perindă aici, anual, cel puțin 20 
la sută sînt înglobați In cite o 
formație sau acțiune culturală. Un 
recitator, un cîntăreț de folclor, un 
artist amator devine deseori par-, 
ticipantul deliberat la diferite dez
bateri sau cursantul uneia din for
mele Universității cultural-știin- 
țifice.

Se-ntîmplă însă ca unul dintre 
participanți. mai bine zis s-a în- 
tîmplat. să fie turbulent, să se 
comporte necivilizat într-un lăcaș 
de cultură. Poate că puțini direc
tori cunosc, pe nume, pe meserii, 
atîtea sute de spectatori, de tineri, 
care frecventează casa de cultură 
ca interlocutorul nostru. Și în cei 
12 ani de cînd ființează casa de 
cultură, abaterile au fost sancțio
nate, pe o anume perioadă de 
timp, fără drept de apel : „X nu 
mai are ce căuta aici". Rămîneau 
cei care aveau ce să caute și ce să 
afle, directorul frecventînd pe „in
dezirabil" acasă, la locul de mun
că, pînă ce lucrurile intrau în nor
mal. Dintre unii certați cu norme
le de conduită și-a făcut pină la 
urmă prieteni, i-a determinat să 
frecventeze una din multiplele ac
tivități ale acestui lăcaș. Unspre
zece angajați veghează ca toate 
cursurile tehnico-aplicative să se 
desfășoare in bune condiții, ca re
petițiile diverselor formații să be
neficieze de cele necesare, ca dez
baterile. Intîlnirile cu colegiul sin
dical pe domenii de activitate, or

ganizate de consiliile municipal și 
județean, să aibă loc la data și 
ora stabilite, ca teatrul popular să 
poată suplini cu succes lipsa unei 
formații de profesioniști. E un fel 
de-a spune, pentru că sînt organi
zate stagiuni permanente cu tea
trele Giulești, Național-Craiova, 
Al. Davilla — Pitești, Nottara, Tea
trul din Reșița etc., la care se 
adaugă spectacolele de varietăți și 
folclorice. Există insă preocupa
rea permanentă de a fi încurajate 
formațiile de amatori și, în acest 
sens, există un continuu schimb de 
experiență cu Casa de cultură a 
municipiului Craiova.

Și mai există ceva : dorința ca 
timpul liber al tinerilor să fie fo
losit util, eficient : o seară cultu
rală distractivă, un concurs pe 
teme din diverse domenii, cîteva 
ore de discotecă, seară de cine
club, un spectacol de teatru. Spriji
niți permanent de cadre ca profe
sorii Antonie Dijmărescu, Cornel 
Andrițoiu, de ingineri ca Mihai 
Voinea, de .cadre medicale ca Gri- 
gore Bunăiașu sau Rodica Vani- 
ca. de muncitori ca Voinea Sîrbu 
sau Dumitru Calotă — care își 
consacră timpul educării și îndru
mării îndeaproape a celor care cal
că pragul acestui edificiu cultural, 
mai mult, unii dintre ei fiind ln- 
terpreți, instructori de formații 
sau îndrumători pe cercuri (șah, 
filatelie, rebus etc.) — tinerii se 
văd înconjurați de afecțiune, dar 
și. cointeresați In ducerea la bun 
sfîrșit a unor acțiuni. De pildă, 
sub genericul „Azi, casa de cultură 
vă aparține", manifestare comple
xă, organizată de comitetele sindi

cale din marile 
unități industriale 
In colaborare cu 
Casa de cultură a 
sindicatelor Tg. Jiu, 
au loc multe ac
țiuni — comuni
cări. întîlniri de 
tenis, spectacol — 
In cinstea fruntași
lor. Acțiunea mo
bilizează tinerii a- 
desea în dubla lor 
ipostază : de mem
bri ai casei de
cultură si de an

gajați al Întreprinderii. care
urmează să se prezinte ca artiști 
amatori în sălile acestui edificiu.

Preocupați în tot ce întreprind 
de conținutul de idei, educativ, cei 
ce răspund de activitățile acestei 
instituții de cultură acordă mare 
atenție promovării realizărilor din 
județ, dar și criticării, in forme 
specifice, a unor deficiențe, a unor 
aspecte negative. Peliculele cineclu- 
bului gorjan, condus de Dumitru 
Călugăru, au avut darul de a „radio
grafia" la timp, și eficient, și al
bul imaculat, .și petele. „Creatorii", 
de pildă, readuce spectatorului, în
tr-un joc combinat, aspecte din 
munca cunoscuților artiști plastici 
Vaier Neag și Mihai Țopescu, 
ambii și creatori ai cristalului de 
Gorj. Alternînd munca incandes
centă din fabrica de sticlă cu 
timpul liber, creatorii își imaginea
ză și reușesc să „metamorfozeze" 
piesele clasice de șah în măiestre 
siluete de sticlă cu irizări solare. 
In contrast cu aceasta, o altă peli
culă, realizată la Turceni, pe atît 
de actuala temă a energiei electri
ce. veștejește neglijența, postura 
de gură cască : „noi producem, noi 
risipim", comentează cu amără
ciune realizatorul, fixîndu-și o- 
biectivul aparatului din departe in 
aproape pe un bec puternic care 
ardea ziua în amiaza mare. Nume 
ca Sorin Vîlcu, Aurel Pițigoi, Doru 
Strimbulescu, Mircea Manole sau 
Dumitru Călugăru sint numai cîte
va din cele 20 ale membrilor cine- 
clubului, cărora nimic nu le scapă 
din viața orașului, a întreprinde
rilor, a străzii. Poate că un sprijin 
mai susținut din partea forurilor 
de resort ar aduce un plus de vi
goare membrilor acestui cineclub. 
din păcate, cam prea restrinși în 
vastitatea casei de cultură a sindi
catelor. Am urmărit o secvență de 
repetiție cu spectacolul de teatru 
„Gaițele", în regia actriței Ligia 
Tilici. Am și cunoscut «pe cițiva 
dintre amatori : maistrul electro
nist Gheorghe Cioi, subinginera 
Adriana Vînătoru, funcționara 
Doina Sîrbu, muncitorii Maria Ga- 
rabet și Ion Alexandru. Atenți la 
ținută, la expresie, la atmosfera 
din sală ; pe recepție la fiecare re
ferire regizorală și receptivi, în 
pauză, la fiecare freamăt din casa 
asta a lor : ,,a-nceput corul", „ies 
stenografele"...... vin concurenții"...
In acest climat stimulativ de ac
tivitate permanentă, își valorifică 
talentul și dragostea da artă toți 
cei care trec pragul casei de cul
tură.

Marta CU1BUȘ
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CU PRILEJUL ZILEI DE 8 MARTIE
ZIUA INTERNAȚIONALĂ A FEMEIE

Adunarea festivă din Capitală

Revista „Viața 
studențeasca" 

la 30 de ani 
de activitate

ITINERAR AL PĂCII,
PRIETENIEI Șl COOPERĂRII

Vineri după-amiază a avut loc in 
Capitală adunarea festivă organiza
tă cu prilejul zilei de 8 Martie — 
„Ziua internațională a femeii" — de 
Consiliul Național al Femeilor. Con
siliul Culturii și Educației Socialis
te. Consiliul Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor. Comitetul 
Central al Uniunii Tineretului Co
munist. Consiliul Național al Orga
nizației Pionierilor și Comitetul mu
nicipal al femeilor București.

La adunare au participat Petru 
Enache. Maria Ghițulică. Suzana 
Gâdea. Ana Mureșan, Poliana 
Cristescu. secretar al C.C. al U.T.C., 
președintele Consiliului Național al 
Organizației Pionierilor, membre ale 
Consiliului Național al Femeilor, re
prezentanți ai unor organizații de 
masă și obștești, activiști de partid 
și de stat, femei muncitoare din 
întreprinderi și instituții bucu- 
reștene.

Au luat parte soții ale șefilor mi
siunilor diplomatice acreditați la 
București.

Despre semnificația zilei de 8 
Martie a vorbit tovarășa Ana 
Mureșan. membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. președinta Consiliului Națio
nal ai Femeilor,

Desfășurată în atmosfera de puter
nic avint creator in care întregul 
nostru popor, strins unit in jurul 
partidului. al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, depune eforturi 
susținute pentru realizarea sarcini
lor economico-sociale pe acest an și 
pe întregul cincinal, adunarea s-a 
constituit intr-o expresie elocventă a 
devotamentului tuturor femeilor din 
patria noastră — fără deosebire de 
naționalitate — față de partid și 
secretarul său general, a hotăririi 
lor ferme de a-și aduce contribuția 
la realizarea mărețelor obiective sta
bilite de Congresul al XIII-lea, a în
tregii politici interne și externe a 
partidului și statului nostru.

Participantele la adunare au dat

expresie sentimentelor de tnaltă 
prețuire, stimă și recunoștință pe 
care, milioanele de femei din patria 
noastră le nutresc față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, revoluționar și 
patriot înflăcărat, care și-a consa
crat întreaga viață înfăptuirii idealu
rilor supreme ale poporului de liber
tate și independență, triumfului re
voluției socialiste în patria noastră, 
afirmării ei libere, demne și suve
rane, intr-o lume a păcii și colabo
rării. S-a relevat contribuția esen
țială a secretarului general al parti
dului la elaborarea și 
politicii de dezvoltare 
a patriei, la obținerea 
realizări ale poporului 
timele două decenii — perioadă in
trată în conștiința națiunii drept 
„Epoca Ceaușescu" —, la statorni
cirea noului statut social al femei
lor de afirmare a lor în toate dome
niile vieții politice, economice și so
ciale ale țârii.

Au fost exprimate, de asemenea, 
cele mai alese sentimente de admira
ție, profundă dragoste și înaltă con
siderație față de tovarășa academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu, 
membru al Comitetului Politic E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., prim vice- 
prim-ministru al guvernului, pre
ședintele Consiliului Național al 
Științei și învățămîntului, eminent 
om politic șl de știință de reputație 
internațională, căreia ii aduc un 
fierbinte omagiu pentru contribuția 
remarcabilă la fundamentarea și rea
lizarea . programelor de dezvoltare a 
patriei, la înflorirea științei, tehni
cii, culturii și invățămîntului in 
România socialistă.

Sărbătorind ziua de 8 Martie, fe
meile din patria noastră, puternic 
mobilizate jie tezele, orientările și 
îndemnurile cuprinse tn cuvintările 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la re
centele ședințe ale Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., și^au 
exprimat hotărirea unanimă de a

înfăptuirea 
multilaterală 
grandioaselor 
român în ul-

acționa în spirit revoluționar pentru 
îndeplinirea exemplară a sarcinilor 
de plan pe acest an, a programelor 
economico-sociale menite să asigu
re dezvoltarea intensivă și moderni
zarea tuturor sectoarelor de activita
te, gospodărirea judicioasă a bazei 
energetice și de materii prime, rea
lizarea unei noi calități, a unei 
înalte eficiente, înfăptuirea noii re
voluții tehnico-științifice și a noii 
revoluții agrare. S-a relevat, tot
odată, nobila misiune ce revine 
femeilor în înfăptuirea politicii de
mografice a partidului și statului. în 
creșterea și educarea, in spirit re
voluționar, al dragostei față de pa
trie, partid și popor a tinerei ge
nerații, pentru formarea omului nou, 
cu o înaltă conștiință, constructor 
conștient și devotat al socialismului 
și comunismului in România.

Conștiente că viitorul luminos 
pentru generațiile de azi și de mii- 
ne nu se poate asigura decît în con
diții de pace, femeile României so
cialiste și-au manifestat, și cu acest 
prilej, deplina lor adeziune față de 
politica externă a țării noastre, al 
cărei strălucit promotor este pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, politică 
ce urmărește cu consecvență reali
zarea dezarmării, in primul rind a 
dezarmării nucleare, garantarea 
dreptului popoarelor la existență și 
dezvoltare liberă și independentă, 
colaborarea și înțelegerea internațio
nală, progresul și civilizația întregii 
omeniri.

într-o atmosferă de puternic en
tuziasm, de deplină angajare, parti
cipantele la adunarea festivă au 
adoptat o telegramă adresată TOVA
RĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU, 
SECRETAR GENERAL AL PARTI
DULUI COMUNIST ROMAN, PRE
ȘEDINTELE REPUBLICII SOCIA
LISTE ROMANIA.

Adunarea festivă s-a încheiat cu 
un spectacol de gală oferit de forma
ții și soliști de frunte ai scenei bucu- 
reștene.

MANIFESTĂRI IN JUDEȚE
tății socialiste, al formării și educă
rii tinerei generații in spiritul dragos
tei față de muncă, față de patrie, de 
partid și conducătorul său încercat și 
înțelept, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
față de tovarășa Elena Ceaușescu.

Punindu-se în lumină minunatele 
condiții de muncă și viață create fe
meilor din țara noastră. înalta pre
țuire de care ele se bucură astăzi in 
România socialistă. în telegrame se 
exprimă hotărirea lor de a sprijini 
in continuare înfăptuirea politicii 
demografice a partidului și statului 
nostru, de a asigura menținerea vi
gorii și tinereții poporului român.

Telegramele dau o înaltă apreciere 
activității neobosite desfășurate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu pe plan 
internațional, acțiunilor și inițiative
lor constructive ale secretarului ge
neral al partidului, președintele Re
publicii. în favoarea păcii, colaboră
rii și înțelegerii, care au adus Româ
niei socialiste un strălucit prestigiu 
tn rîndul națiunilor lumii, și exprimă 
solidaritatea militantă a femeilor din 
patria noastră cu femeile din întrea
ga lume. în lupta lor activă pentru 
pace, dezarmare. înțelegere și cola
borare internațională.

Telegramele reafirmă hotărirea 
milioanelor de femei din patria 
noastră de a-și spori și mai mult 
contribuția lor directă la înfăptuirea 
politicii interne și externe a parti
dului și statului, a prevederilor de 
plan pe anul 1987 și pe întregul cin
cinal, a istoricelor hotăriri .stabilite 
de Congresul al XIII-lea al partidu
lui, intîmpinind astfel, cu noi și în
semnate realizări. Conferința Națio
nală a Partidului Comunist Român, 
ce va deschide perspective ridicării 
României pe culmi tot mai înalte de 
progres și civilizație;

Ziua de 8 Martie a fost sărbătorită 
In intreaga țară prin adunări festive 
și diverse manifestări politico-edu
cative și cultural-artistice, în cadrul 
cărora s->a adus un fierbinte omagiu 
femeilor din țara noasțră, partici
pante active, alături de întregul po- 
ior, la înfăptuirea exemplară a sar- 
jinilor de producție pe acest an șl 
pe întregul cincinal, a mărețelor o- 
biective stabilite de Congresul al 
XIII-lea al partidului, la edificarea 
societății socialiste multilateral 
voltate și înaintarea României 
comunism.

Participanții la adunările 
tive au adresat TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU telegrame 
în care se dă expresie sentimentelor 
de aleasă stimă și deosebită prețuire 
pe care milioanele de femei din pa
tria noastră, fără deosebire de na-- 
ționalitate, le nutresc față de secre
tarul general al partidului, președin
tele Republicii, patriot înflăcărat, re
voluționar consecvent, care, de pes
te cinci decenii, desfășoară o neobo
sită activitate pentru progresul mul
tilateral al patriei, pentru bunăsta
rea întregului popor. în același timp, 
in telegrame este exprimată profun
da recunoștință pentru posibilitățile 
create femeilor de a participa tot 
mai activ la viața economică, politi
că și socială a țării, de a se afirma, 
potrivit pregătirii, capacității și ca
lităților lor organizatorice, in condu- 
'erea unor importante sectoare de 
activitate.

Telegramele aduc, totodată, un cald 
omagiu tovarășei Elena Ceaușescu, 
membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim viceprim-minis
tru al guvernului, președintele Con
siliului Național al Științei și învă- 
țămintului, eminent om politic și

dez- 
spre

fes-

savant de largă recunoaștere interna
țională. pentru activitatea neobosită pe 
ca.re o desfășoară in conducerea parti
dului și statului, pentru opera sa ști
ințifică pusă in slujba promovării 
ferme in toate sectoarele vieții eco
nomico-sociale a celor mai noi cu
ceriri ale științei și tehnicii, pentru 
contribuția deosebită la înflorirea 
continuă a științei, invățămîntului și 
culturii românești.

Evidențiind marile succese dobîn- 
dite de poporul român în perioada 
cea mai bogată în realizări din în
treaga istorie a țării — „Epoca 
Ceaușescu". inaugurată de Congresul 
al IX-lea al partidului — telegrame
le 'reliefează faptele de muncă ale 
milioanelor de femei din țara noas
tră, care, în fabrici, pe ogoare, pe 
șantiere, in laboratoare, in unități de 
invățămint, cercetare și sanitare, in 
instituții, au acționat și acționează 
cu hărnicie, pricepere și abnegație 
pentru înălțarea patriei pe noi culmi 
de progres și civilizație socialistă și 
comunistă. Sint subliniate, de ase
menea, deplina adeziune a femeilor 
din România la politica internă și 
externă a partidului și statului nos
tru și hotărirea lor de a nu precu
peți nici un efort pentru a-și aduce 
o contribuție tot mai activă la reali
zarea în cele mai bune condiții a 
prevederilor celui de-al doilea an al 
cincinalului, de a-și consacra întreaga 
putere de muncă înfăptuirii unei 
calități noi, superioare, in toate 
sectoarele de activitate economico- 
socială.

în telegrame este evidențiată, de 
asemenea, activitatea desfășurată de 
femei in domeniul educațional, al 
dezvoltării conștiinței și lărgirii ori
zontului de cunoaștere, promovării 
consecvente a normelor eticii și echi-

La împlinirea a 30 de ani de la 
apariție, „Viața studențească", re
vistă a Uniunii Asociațiilor Stu
denților Comuniști din România, 
se înfățișează ca o publicație dc 
prestigiu și larg interes public, mi- 
litind cu dăruire pentru aplicarea 
neabătută in viață a orientărilor 
partidului cu privire Ia rolul invă
țămîntului superior in măreața 
operă de edificare a socialismului 
și comunismului pe pămintul 
României.

Implicîndu-se hotărît in procesul 
de perfecționări necontenite, 
inaugurat de Congresul al IX-lea 
al partidului și în viața U.A.S.C.R. 
— organizație revoluționară care 
aniversează ea însăși 30 de ani de 
la înființare —. în întreaga activi
tate universitară, revista și-a spo
rit an de an contribuția la culti
varea în rindurile tineretului stu
dios a gîndirii creatoare, înain
tate, a combativității și principiali
tății comuniste, la formarea noilor 
oromoții de specialiști ca revolu
ționari și patrioți înflăcărați.

Sub înfățișarea unei publicis
tici de bună calitate, paginile re
vistei dau expresie marelui poten
țial de gîndire novatoare, de crea
ție științifică și tehnică Ia care au 
ajuns astăzi tineretul studențesc, 
corpul profesoral, instituțiile noas
tre universitare prin aplicarea 
concepției de colaborare organică 
intre invățămint, cercetare și pro
ducție, modului în care, de-a lun
gul celor trei decenii, asociațiile 
studenților comuniști s-au integrat 
cursului novator al dezvoltării 
multilaterale a patriei.

însuflețitoarele orientări ale 
Congresului al XIII-lea, indicațiile 
formulate frecvent de secretarul 
general al partidului, inclusiv cu 
nrilețul tradiționalei participări la 
deschiderea fiecărui nou an de in- 
vățămînt, reprezintă și pentru 
„Viața studențească", pentru in
treaga presă universitară un exem
plu luminos, izvor de inspirație, de 
continuă împrospătare tematică 
ti de creație, astfel incit interven
țiile publicistice cele mai active, 
dezbaterile de actualitate stringen
tă să dobindească o pondere tot mai 
însemnată în paginile revistei, să 
cultive neabătut în rindurile stu
denților spiritul de exigență și 
autoexigență, in vederea unei pre
gătiri temeinice, ca viitori specia
liști în diverse domenii.

Cu prileiul acestei aniversări, co
lectivul „Scinteii" adresează revis
tei „Viața studențească" felicitări 
călduroase. împreună cu urarea 
colegială de a-și împlini tot mai 
bine sarcinile încredințate de partid 
in domeniul educării comuniste a 
tineretului universitar.
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Română.
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v r e a
tn thtlmpinarea Zilei internaționale a femeii, ziua de 8 Martie, în 

întreprinderi industriale și unități agricole, case de cultură, cluburi mun
citorești, cămine culturale și unități de invățămint din intreaga țară au 
fost organizate simpozioane, mese rotunde, spectacole omagiale, expo
ziții, expuneri, intilniri cu oameni de știință, artă și cultură, manifestări 
care s-au constituit intr-un vibrant omagiu adus femeilor din patria 
noastră.

Sub genericul „Femeile — o puter
nică forță in opera de construire a 
socialismului", în unități economice 
din Bacău, Buhuși, Moinești, Tirgu 
Ocna, Comănești au avut loc simpo
zioane și dezbateri privind locul și 
rolul femeilor in societatea noastră 
socialistă, sarcinile ce le revin din 
documentele Congresului al XIII-lea 
al partidului. Totodată, in cadrul 
așezămintelor culturale din nume
roase localități băcăuane, precum și 
in instituții de invățămint și sani
tare s-au desfășurat frumoase pro
grame artistice avind ca generic 
„Omagiu femeii, omagiu vieții".

în suita acestor manifestări se nu
mără spectacolul găzduit de sala tea
trului „Bacovia" din municipiul Ba
cău, prilej de omagiere prin cintec, 
vers și dans a prezenței femeilor din 
țara noastră în toate sferele activi
tății economico-sociale. în ciclul ac
țiunilor dedicate sărbătoririi Zilei 
femeii se înscriu, de asemenea, și 
expozițiile fotodocumentare și de 
artă plastică deschise la Bacău. Bu
huși, municipiul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, expozițiile de carte ame
najate in biblioteci băcăuane.

In organizarea comitetelor jude
țean și municipal ale femeilor, la 
Cluj-Napoca a fost vernisat Salonul 
de primăvară „Femina" — manifes
tare dedicată sărbătoririi zilei de 8 
Martie. Salonul prezintă produse 
realizate de muncitoare de la între
prinderile de confecții „Flacăra", da 
tricotaje „Someșul", țesătoria „Româ
nia muncitoare", Combinatul de pie
lărie și încălțăminte „Clujana", în
treprinderea de produse cosmetice 
„Farmec" și din rețeaua cooperației 
meșteșugărești. Manifestarea ilus
trează hotărirea femeilor din aceste 
importante unități economice cluje
ne de a onora exemplar sarcinile ce 
le revin din documentele Congresu
lui al XIII-lea al partidului, însem
nata lor contribuție la promovarea 
progresului tehnico-științific și dra
gostea de frumos.

cadrul acestor manifestări, au fost 
reliefate marile înfăptuiri din anii 
construcției socialismului in patria 
noastră, sentimentele de aleasă sti
mă și recunoștință pe care femeile 
din România le nutresc față de con
ducătorul partidului și statului nos
tru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru condițiile de muncă și de via
ță create.

Casa municipală de cultură din 
Tecuci a găzduit un concert omagial, 
iar la clubul „Femina" din același 
oraș a avut loc un medalion plas
tic cu tema „Femeia — izvor de in
spirație", după care formații artis
tice evidențiate in Festivalul național 
„Cintarea României" au prezentat 
spectacolul omagial „Sărbătoarea 
fruntașelor în producție". „Florile 
recunoștinței" se intiiulează expozi
ția omagială deschisă la Galeriile de 
artă din Galați, care reunește lucrări 
de pictură, podoabe și vestimentație 
realizate de artiști plastici gălățeni.

In unități de invățămint gălățene 
au fost organizate, de asemenea, ex
poziții de pictură și desen intitulate 
.. .o.: pentru mama" realizate 
pionieri și șoimi ai patriei.

u

Un larg evantai de manifestări po
litico-educative și cultural-artistice 
dedicate Zilei internaționale a femeii 
se desfășoară în aceste zile în ju
dețul Galați. Astfel, în organizarea 
comitetului municipal a! femeilor, 
în numeroase întreprinderi din mu
nicipiul Galați au avut loc simpo
zioane, expuneri, dezbateri și mese 
rotunde reunite sub genericul „Fe
meia In societatea socialistă". In

„Concepția P.C.R., a secreta
rului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu privire la ro
lul femeii in societatea noastră so
cialistă" s-a intitulat sirqpozionul or
ganizat la casele de cultură din cen
trele industrial-agrare Motru și Ro- 
vinari, orașele Țicleni, Tirgu Cărbu- 
nești și Novaci, comuna Turceni.

Sărbătoririi zilei de 8 Martie l-au 
fost, de asemenea, dedicate La Tirgu 
Jiu, Mătăsari, Stoina, în alte locali
tăți din județul Gorj, simpozioanele 
„Locul și rolul femeii în istoria con
temporană a României", „Rolul fe
meii in dezvoltarea economico-socia
lă a țării, in înfăptuirea programu
lui de făurire a societății socialiste 
multilateral-dezvolțpte și înaintării 
României spre comunism", „Femeile 
— puternic detașament al luptători
lor oentru pace, colaborare și in 
legere între popoare".

„Femeile — participante active la 
intreaga viață a societății româ
nești", „Congresul al IX-lea al parti
dului — deschizătorul unei epoci noi, 
de mari înfăptuiri, In dezvoltarea 
României socialiste. Rolul femeii, 
contribuția sa la afirmarea și înflo
rirea patriei" — au fost temele sim
pozioanelor desfășurate la cluburile

întreprinderilor de vagoane, de con
strucții navale și prelucrări la cald, 
combinatelor de industrializare a 
lemnului, de celuloză și hirtie și în
treprinderii de confecții Drobeta- 
Turnu Severin.

Cu același prilej, la casele de cul
tură și căminele culturale dintr-o 
serie de localități mehedințene au 
avut loc simpozioane și expuneri 
despre- însemnătatea zilei de 8 
Martie, contribuția femeilor din țara 
noastră la înfăptuirea obiectivelor 
celui de-al XIII-lea Congres al 
partidului. în Încheiere, formații ar
tistice laureate ale Festivalului na
țional „Cîntarea României" au pre
zentat spectacole omagiale dedicate 
zilei de 8 Martie.

La clubul întreprinderii „Electro- 
putere" — Craiova a avut loc spec
tacolul omagial de versuri și muzică 
„Florile recunoștinței", iar la între
prinderea de confecții, după prezen
tarea expunerii „Femeia zilelor noas
tre — factor activ în construirea so
cialismului în țara noastră, în înfăp
tuirea programului de trecere a 
României la un stadiu nou, superior 
de dezvoltare economico-socială — 
— cel de țară socialistă mediu dez
voltată", a fost deschisă o expoziție 
de pictură cu aspecte din activitatea 
femeilor din patria noastră.

Expuneri, simpozioane, mese ro
tunde, alte manifestări dedicate zi
lei de 8 Martie au avut loc, de ase
menea, la Teatrul liric, Regionala de 
căi ferate și Combinatul chimic din 
Craiova, întreprinderile „Textila" și 
de biosinteze Calafat, de celule 
electrice prefabricate Băilești, de 
motoare și transformatoare electrice 
Filiași, la cămine culturale și unități 
de invățămint din județul Dolj.

(Agerpres)

Institutul de meteorologie șl hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 7 martie, ora 20 — 10 mar
tie, ora 20. In țară: Vremea se va în
călzi treptat, iar cerul va fi mal mult 
noros. Vor cădea precipitații locale, sub 
formă de ninsoare, mai ales in nordul 
și estul țării. Vintul va sufla slab pină 
la moderat, cu intensificări in regiunile 
estice, predominind din sectorul nordic, 
cu viteze de pînă la 60—70 km/h. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse între 
minus 15 și minus 5 grade, mai coborîte 
la început în depresiunile intramonta- 
ne, iar cele maxime între minus 7 și 
plus 3 grade. In București: Vremea se 
va încălzi treptat. Cerul va fi variabil, 
mai mult noros. Temporar va ninge. 
Vintul va sufla slab pînă la moderat, cu 
unele intensificări trecătoare. Tempera
turile minime vor oscila între minus 12 
șl minus 7 grade, iar cele maxime între 
minus 3 șl plus 1 grad.

O călătorie pe pămintul Indiei — 
cu opriri prin vechiul și noul Delhi, la 
Mumbay (Bombay) și Calcutta, Agra 
și Gauhati — prilejuiește întîlnirea 
cu oameni și peisaje, monumente ce
lebre, edificii industriale moderne, 
compunind un uriaș tablou, în plină 
mișcare și innoire. Intr-adevăr, India 
— această distinctă entitate geogra
fică, istorică, culturală, economică și 
socială — se înfățișează mereu altfel 
și, totuși, parcă mereu aceeași.

India : o țară întinsă, supranumită 
pe bună dreptate continent, cu un 
trecut ce a lăsat, prin milenii. În
semnele unor civilizații șl culturi de 
inestimabilă valoare, o țară unde se 
vorbesc circa 850 de limbi și dialecte. 
Un popor care — mindru de tradi
țiile sale — și-a făurit prin vremuri 
un prezent liber și suveran, momen
tul de virf al împlinirii aspirațiilor 
de libertate și independentă repre- 
zentindu-1 înălțarea, la Fortul Roșu, 
a drapelului na
țional portocaliu- — 
alb-verde 
15 
de către marele 
om de stat Ja
waharlal Nehru. 
A fost momen
tul care încununa 
lupte seculare — 
„Perla coroanei 
britanice" înceta 
să mai fie colo
nie. Trei ani mai 
tirzlu, la 26 ia
nuarie 1950, In
dia se proclamă 
republică fede
rală. rămînînd 
membră a Com
monwealth - ului. 
...Cele aproape 
patru decenii care 
au trecut de a- 
tunci au consem
nat preocupări și 
eforturi susținu
te pentru conso
lidarea indepen
dentei politice, 
promovarea unor 
politici economi
ce și sociale me
nite să asigure 
înlăturarea îna
poierii cauzate de 
îndelungata do
minație colonială, ___ ______
progresul întregii țări.

La 1 noiembrie 1956 a fost înfăptui
tă reorganizarea politică prin crearea 
statelor. în prezent există 24 de 
state federale (ultimul, Arunachal 
Pradesh, a fost creat foarte recent) 
administrate de guverne și adunări 
legislative locale, precum și șapte te
ritorii. conduse direct de guvernul de 
la Delhi. Pe plan central, funcțio
nează un parlament alcătuit din 
două camere : Consiliul statelor 
(Rajya Sabha) șt Camera populară 
(Lok Sabha).

Principalele partide reprezentate in 
parlament sint cele intitulate : Con
gresul Național Indian, Janata, Bha
ratiya Janata, Lok Dal, Congresul 
Național (Socialist), Partidul Comu
nist, Partidul Comunist (Marxist).

După obținerea independenței. In
dia a trecut la o dezvoltare economi
că susținută, punindu-se un accent 
deosebit pe întărirea sectorului da 
stat. Naționalizarea principalelor in
stituții financiare și de credit, con
trolul statului asupra sectoarelor- 
cheie ale economiei, îngrădirea acti
vității monopolurilor străine, refor
ma agrară, dezvoltarea cu precădere 
a producției agricole — sector în care 
lucrează circa două treimi din totalul 
populației active — valorificarea su
perioară a bogățiilor naționale, con
struirea unor „poli" ai industriei mo
derne, in jurul cărora să graviteze 
ramuri de virf, precum construcțiile 
de mașini, electrotehnica, electronica, 
energetica, sînt obiective majore care 
au stat și stau in fața autorităților 
de la Delhi.

Cele șase planuri cincinale succe
sive, din 
1951/1952, 
profunde 
utilizarea 
forței de 
produce o gamă largă de produse in
dustriale, Intre care locomotive die
sel și electrice, utilaje pentru con
strucții, avioane moderne, nave, au
tomobile, echipamente pentru centra
le electrice — clasice și nucleare —, 
mașini-unelte, o paletă largă de pro
duse chimice, textile etc. în cincina
lul 1980/1981—1984/1985 a fost în
registrată o creștere economică me
die de 5,2 la sută anual, producția 
industrială sporind cu 24 la sută. 
Ritmuri deosebit de Înalte au fost 
consemnate la producția de țiței — 
121 la sută ; cărbune — 32,9 la sută.

energie electrică — 32,6 la sută, în
grășăminte minerale — 52,3 la sută.

Succese notabile au fost obținute 
și in agricultură, în cursul anului 
trecut fiind consemnată o producție- 
record de 152 milioane tone de cerea
le — față de 50 milioane tone în 1950. 
Pe durata ultimilor 30 de ani au fost 
electrificate circa 360 000 localități 
rurale. Un rol pozitiv în procesul În
noitor care a cuprins universul tra
dițional al satului indian l-a avut 
cuprinderea tot mai largă a popu
lației sătești în diferite forme de co
operativizare, elaborarea și punerea 
in aplicare a unor reforme agrare, a 
programelor de dezvoltare rurală. Ca 
urmare, una din realizările de refe
rință ale agriculturii indiene o re
prezintă asigurarea produselor agro- 
alimentare din producție" proprie. 
Semnificația acestui succes rezultă 
prin compararea cu situația existen
tă cu 20 de ani îrj urmă, cînd India

la
august 1947, REPUBLICA INDIA

pe coordonatele progresului
Suprafața : 3 287 782 kmp.

. Populația : 762 507 000 (1985).
Limba oficială : hindi. Mai sint re

cunoscute, ca oficiale, alte 14 limbi 
in statele federale, între care assami, 
bengali, gujarati, marathi, oriya, 
punjabi și tamil.

Moneda : I rupte — 100 paisa.
Capitala : Delhi.
Aîte orașe principale : Mumbay 

(fost Bombay), Calcutta, Madras, 
Bangalore. Hyderabad.

Clima ; Dominant tropicală — ma
sonică cu un anotimp secetos (noiem
brie—mai) și unul ploios (iunie— 
octombrie).

Forma de guvernămînt: republică 
federală.

dezvoltarea și

care primul a demarat în 
au determinat schimbări 
în structura economică. în 
pe scară tot mai largă a 
muncă, în prezent, India

era nevoită să aloce o bună parte 
din resursele sale valutare pentru a 
importa grîne.

Noul plan cincinal — care. Început 
in martie 1985, va dura pînă în mar
tie 1990 — și-a propus, așa cum 
arăta primul ministru, Rajiv Gandhi, 
„continuarea războiului împotriva ve
chilor inamici — sărăcia, șomajul, 
bolile și ignoranța". Pentru atingerea 
unor asemenea obiective se prevede 
un ritm mediu anual de creștere cu 
5 Ia sută a produsului intern brut. 
Sint în curs o serie de acțiuni vizînd 
modernizarea economiei naționale, 
crearea unor noi locuri de muncă. 32 
la sută din fondurile totale destinate 
dezvoltării vor fi orientate spre in
dustrie, în special explorările și ex
ploatările petroliere și de gaze na
turale. Ritmuri înalte vor cunoaște, 
de asemenea, industria constructoare 
de mașini, electrotehnică și electro
nică, chimică, a mijloacelor de trans
port. O preocupare de prim ordin o 
va constitui tn continuare sporirea 
producției de energie electrică, in
clusiv prin construirea unor noi cen
trale electrice nucleare (prevăzute a 
atinge o putere totală de 10 000 MWa 
pînă in anul 2000).

Sint doar cîteva repere care dau 
Imaginea eforturilor stăruitoare ale 
poporului indian îndreptate spre ac
celerarea progresului general.

Pe arena Internațională, India este 
bine cunoscută pentru politica sa ac
tivă îndreptată spre promovarea pă
cii, eliminarea pericolului unei con
flagrații nucleare, întărirea conlu
crării cu toate statele, Continuînd li
nia politică promovată ferm de Ja
waharlal Nehru și apoi de Indira 
Gandhi, actualul guvern se pronunță 
cu hotărîre pentru oprirea cursei 
înarmărilor, In primul rind a celor 
nucleare, pentru trecerea la măsuri 
reale de dezarmare. Membră a 
„Grupului celor șase" (din care mai 
fac parte Suedia, Grecia, Tanzania, 
Mexic și Argentina), India susține 
inițiativele și eforturile, menite să 
ducă la atenuarea confruntărilor, la 
convenirea unor acorduri de dezar-

INFORMAȚII SPORTIVE

• FOTBAL. Pe stadionul Victoria 
din Capitală se va disputa astăzi 
meciul dintre echipele Victoria 
București și Oțelul Galați, contind 
pentru etapa a 18-a a campionatului 
diviziei A la fotbal. Celelalte jocuri 
ale etapei vor avea loc duminică, 
8 martie, după următorul program : 
Steaua — F. C. Argeș Pitești (sta
dion Steaua) ; Dinamo — F.C.M. 
Brașov (stadion Dinamo) ; Petrolul 
Ploiești — Corvinul Hunedoara ; 
Chimia Rm. Vilcea — Flacăra Mo- 
reni ; Universitatea Cluj-Napoca — 
Sportul studențesc ; S. C. Bacău — 
Jiul Petroșani ; Universitatea Craio
va — Gloria Buzău ; F. C. Olt — 
Rapid, Partidele vor începe la ora 
15,30. • Uniunea europeană de
fotbal a confirmat data și locul dis
putării finalei „Cupei Cupelor" la 
fotbal. Meciul se va desfășura în 
ziua de 13 mai pe stadionul olimpic 
din Atena.

O HALTERE. în prima zi a con
cursului internațional de haltere de 

Budapesta, in limitele categoriei 
kg, pe locul întîi s-a situat 
Csanca (România) — cu 282,500 
(125 kg la stilul smuls și 157,500 

„ la stilul aruncat), urmat de Di
mitrov (Bulgaria) — 275 kg, Loscos 
(Cuba) — 272,500* kg, Lennard (Un
garia) — 260 kg, Takashi (Japonia) 
— 255 kg etc. La categoria 56 kg a 
cîștigat Marinov (Bulgaria) cu 265 kg 
Ia totalul celor două stiluri, iar la 
categoria 52 kg a terminat_ învingă
tor Huang 
ză) — 235 
în cadrul 
de haltere 
vietic Anatoli Hrapatîi 
nou record mondial la 
kg stilul „aruncat", cu 
de 233,500 kg. La totalul celor două 
stiluri, A. Hrapatîi s-a situat pe lo
cul intii, cu 422,500 kg.

la
60 
A. 
kg 
kg

Shi-Liand (R. P. Chine- 
kg la cele 
concursului 
de la Lvov,

două stiluri, 
internațional 
sportivul so- 
a stabilit un ' 
categoria 90 
performanta

Fierbinte omagiu femeilor tării
(Urmare din pag. I)

pacitate organizatorică și 
de mobilizare a energiilor 
umane in b'itilia îndepli
nirii exemplare a sarcini
lor celui de-al 8-lea cin
cinal. Le aflăm in frun
tea organizațiilor de 
partid și a organismelor 
de stat, in înalte forumuri 
ale conducerii de partid 
și de stat, prezență ex
traordinar de vie, de ac
tivă, aducindu-și contri
buția creatoare la neîn
treruptul progres al pa-

triei, la continua ei înflo
rire. Cu hărnicia și ascu
țimea minții ei, cu neobo- 
seala miinilor ei, femeia 
acestui timp de minunate 
ctitorii socialiste demon
strează, prin dinamica ei 
participare la întreaga 
viață a societății româ
nești, forță și inițiativă, 
pasiune constructivă și 
hotărîre nestrămutată în 
realizarea cu un ceas mai 
devreme a nobilului ideal 
al partidului de viață tot 
mai bună, tot mai prospe
ră pentru cei ce muncesc.

tn același timp, ea, fe
meia timpului nostru de 
mari și cutezătoare avin- 
turi în cucerirea viitoru
lui comunist, tși îndepli
nește, cu fierbintea ei 
dragoste de viată, misiu
nea cea mai nobilă, cea 
mai înălțătoare — misiu
nea de a da viață, de a 
o crește, educa și forma, 
perpetuind tinerețea și 
vigoarea țării. Înaltă mi
siune, plină de răspunde
re misiune, in a cărei în
deplinire femela este în
conjurată de calda grijă

și cinstire a partidului și 
statului, de recunoștința 
și dragostea fierbinte a 
noastră, a tuturor.

Cald omagiu mamelor 
și tovarășelor noastre de 
viață, de muncă in aceas
tă luminoasă zi de 8 Mar
tie. Floarea respectului 
nostru profund pentru 
frumusețea și noblețea 
delicatelor mîini care, 
împreună cu miinile 
noastre, hărnicesc neobo
site, pline de pasiune, la 
făurirea mereu tinărului și 
minunatului chip al țării.

mare, la convertirea uriașelor bugete 
militare in fonduri pentru lichidarea 
subdezvoltării.

în cadrul mișcării de nealiniere — 
ca unul din statele fondatoare ale a- 
cestei mișcări — India manifestă o 
profundă preocupare pentru sporirea 
rolului și contribuției țărilor neali
niate la soluționarea problemelor 
majore ale lumii contemporane. în 
acest spirit, ea acționează pentru so
luționarea problemelor litigioase din
tre state numai pe cale politică, prin 
negocieri. Șeful guvernului indian 
declara recent, in acest sens, că țara 
sa va promova relații de bună ve
cinătate cu țările din regiune, pentru 
întărirea înțelegerii reciproce și a co
operării rodnice. Prin poziția sa ac
tivă la Organizația Națiunilor Unite, 
în cadrul „Grupului celor 77“, gu
vernul indian favorizează crearea 
unui climat de colaborare, de natură 
să ducă la eliminarea subdezvoltării, 

la instaurarea noii 
ordini economice 
internaționale.

Deși depărtate 
geografic. Româ
nia și 
simt 
prin 
de prietenie și co
operare fructuoa
să ce le-au stabi
lit și le dez
voltă în diferite 
domenii de inte
res comun, ca și 
prin eforturile pa 
care le depun in 
vederea asigură
rii unui climat 
internațional de 
pace, de respect 
al independentei 
și suveranității 
naționale, de în
țelegere si cola
borare.

In acest sens, 
o importantă deo
sebită au avut-o 
si o au întîlniri- 
le și convorbirile 
la 
care, 
dată, au conferit 
noi 
raporturilor din
tre țările si po- 
ultimele două de-

India se 
apropiate 

raporturile

nivel înalt, 
de fiecare

dimensiuni

poarele noastre. în
cenii au avut loc un șir de intilniri 
la nivel înalt româno-indiene. fie
care deschizind perspective mereu 
mai largi cooperării pe plan bilate
ral și in viața internațională. Se ' 
poate vorbi deci despre un dinamism 
accentuat al legăturilor dintre Româ
nia și India, caracterul lor fecund 
fiind ilustrat de amplificarea și ex
tinderea neîntreruptă a colaborării 
româno-indiene. Referindu-se la 
cursul ascendent al raporturilor din
tre cele 
nicolae 
bucură să 
lății — cu
— cunosc
planuri multiple, că în evoluția lor 
pozitivă un rol important au avut 
contactele și vizitele reciproce la ni
vel înalt, înțelegerile și acordurile 
convenite cu aceste prilejuri".

în afara schimburilor comerciale
— preconizate a se dubla pînă in 
anul 1990 — există o serie de acțiuni 
de cooperare in domenii ca industria 
petrochimică și cea chimică, a ex
plorării și exploatării petrolului, a 
construcțiilor navale etc. La Gauhati, 
Haldia și Kudremuch s-au înălțat 
remarcabile repere ale rodnicei co
operări — economice și tehnice — 
dintre țările noastre. în repetate rîn- 
duri liderii indieni și-au exprimat 
satisfacția și aprecierea pentru spri
jinul acordat de România la valorifi
carea bogățiilor naturale ale Indiei, 
spre folosul poporului indian.

• Pe planul vieții internaționale, la 
O.N.U., tn cadrul „Grupului celor 
77", precum și în cadrul mișcării de 
nealiniere — la ale cărei activități 
țara noastră participă în calitate de 
invitat — România și India conlu
crează fertil, sporindu-și contribuția 
comună la Întărirea păcii și secu
rității in lume, la soluționarea com
plexelor probleme ale contempora
neității in interesul dezvoltării libe
re, independente a fiecărei națiuni.

două state, tovarășul 
CEAUȘESCU arăta : „Ne 
constatăm că aceste re- 
vechi și frumoase tradiții 
o dezvoltare continuă, pe

Fără îndoială că apropiatul dialog la nivel înalt, prilejuit de vizita 
oficială de prietenie pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, o va efectua, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, in Republica India, la invitația președintelui Republicii India, 
Gian Zail Singh, și a primului ministru, Rajiv Gandhi — in cadrul iti
nerarului de pace, prietenie și cooperare în țări ale Asiei — se va înscrie 
ea un moment de referință In tot mai bogata cronică a prieteniei româ
no-indiene. va deschide noi șl largi orizonturi colaborării dintre cele 
două țări și popoare, in interesul reciproc, al cauzei păcii și progresului.

Ioan TIMOFTE

teatre
• Teatrul „Țăndărică* (15 23 77, sala 
Victoria) : Gullver In țara păpușilor 
— 16
• Circul București (10 41 35): Aprin
deți stelele — 15; 18,30

• Teatrul Național (14 7171, sala
mare) : loneștii — 18; (sala Amfitea
tru) ; Actorul — 18; (sala Atelier) ; 
D-ale carnavalului — 14; Teatrum
Mundi — 18; (sala Studio-99) ; Arta 
modernă, urbanistică europeană vă
zută de un medic (expunere pe bază 
de diapozitive, prezentată de prot. dr. 
Pătru Firu) — 17,30
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, sala Studio) : Seară de so
nate. Dana Rogozea — vioară, Vero
na Maier — pian — 17; (Ateneul Ro
mân) : Integrala simfoniilor și a lu
crărilor concertante de Ludwig van 
Beethoven. Dirijor : Carmen Moral 
(Peru). Solist : Valentin Gheorghiu 
— 18
• Opera Română (13 18 57) : O noapte 
furtunoasă, Gianni Sehicchi — 18
• Teatrul de operetă (14 80 11, Ia sala 
mică a Teatrului Național) - ' 
circului — 18,30
• Teatrul „Lucia Sturdza
(sala Schitu Măgureanu, 
Romeo și Julieta la sfîrșit 
brie — 18; (sala Grădina ___ ____
11 95 44) : Cintec despre mine Însumi 
— 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Mitică Po
pescu — 18 
S Teatrul 
Atenție, se
• Teatrul 
Avea două 
negri — 18
• Teatrul 
sala Magheru) ; Cum 
(sala Studio) : l.a un
— (cedat) — 18.30 
9 Teatrul Gluleștl
18 04 85) : Să nu-țl faci prăvălie cu 
scară — 18
® Teatrul satirlc-muzlcal ,.C. Tăna- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Nimic des
pre elefanți — 18.30; (sala Victoria, 
50 58 65) : Bărbatul fatal — " 
a Ansamblul artistic 
română* (13 13 00) : Pe un 
plai — 18
• Teatrul „Ion Creangă* . ... . 
Toate pinzele sus — 9; Mary Poppins
— 15

cinema

: Prințesa

Bulandra*
14 75 46) : 

de noiem- 
Icoanel,

Foarte Mic (14 09 05) : 
filmează — 18.30
de comedie (16 64 60) : 
pistoale cu ochi albi șl

„C. I. Nottara* (59 31 03, 
vă place — 18; 
pas de fericire

(sala Gluleștl,

19 
„Ransodta 
picior de

(50 26 55) :

o Locuri in inimă: PATRIA
(11 86 25) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30
• Punct™ șl de la capăt : GRIVITA
(17 08 58) — 9; 11; 13; 15; 17; 19,
VOLGA (79 71 26) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
• Toate pinzele sus (seriile I—II): 
BUZEȘTI (50 43 58) — 15; 18,30
• Secretul lui Bacchus: DACIA 
(50 35 94) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19
• Sania albastră: LIRA (317171) — 
15; 17; 19, POPULAR (35 15 17) — 15;

' 17; 19
• inttlnire tn Atlantic: PACEA
(71 30 85) k- 15; 17; 19, VIITORUL
(10 67 40) -L 15; 17; 19
• Nea Mărin miliardar: MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17; 19
• Ne vom intilni în metrou: TIM
PURI NOI (15 6110) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
• Chipul femeii tn filmul contem
poran: LUMINA (14 74 16) — 9; 11; 
13; 15: 17; 19
• Pacea — victorie a rațiunii : CA
PITOL (16 29 17) — 9; 11; 13: 15; 17: 19
• Program special pentru copil :
DOINA (16 35 38) — 9; 11; 13; 15; 17; 19 
S Mari regizori, mari actori: SCALA 
(11 03 72) — 9; 12; 15,15 ----- -----------
(59 53 15) — * “ ------
17,30; 19.30
• Carmen: 
LUI - 14; 
(45 31 70) — 
(47 46 75) —
• Călătorul
— 9; 11; 13;
• Rivalele:
— 15; 17; 19
• All-Baba șl cel 40
LEȘTI (17 55 46) — 9; 12; 15; 1
• Apașii: FLACARA (20 33 40) 
17; 19
• Umbre ale trecutului: PROGRESUL 
(23 94 10) — 15; 17; 19

18,30, STUDIO
9,30; 11,30; 13,30; 15,30;

sala mică a 
16,45; 19,30,
9; 12; 15; 18,15, 
9; 12.15; 16; 19 
cu cătușe: ARTA 
15; 17; 19 
DRUMUL

PALATU- 
FAVORTT 

GLORIA

(21 31 86)

SĂRII (31 28 13)

de hoți : GIU-
12; 15; 18 

:: — îs;
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Ca/de aprecieri ale oamenilor de știință chinezi, cu ocazia apariției, la Beijing, a volumului

ACADEMICIAN DOCTOR INGINER ELENA CEAUȘESCU 
„CERCETĂRI ÎN CHIMIA Șl TEHNOLOGIA POLIMERILOR"

înalta prețuire de care se bucură, pe toate meridianele, multilate
rala activitate a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, 
cel mai prestigios reprezentant al științei românești, și-a găsit o nouă 
și elocventă expresie cu ocazia apariției în limba chineză a

„Cercetări în chimia și tehnologia polimerilor" - lucrare de seamă în 
cadrul seriei monografice pe care eminentul om de știință a consacrat-o 
compușilor macromoleculari, produse de primă însemnătate ale cerce
tării și industriilor moderne.

Lucrarea a văzut lumina tiparu
lui. în condiții grafice deosebite, 
în Editura Științifică a R.P. Chi
neze și este al treilea volum da
torat reputatului chimist român ce 
se editează în această țară cu 
vechi și bogate tradiții pe tărimul 
științei. Evenimentul editorial se 
constituie, astfel, intr-o puternică 
subliniere a largului interes al 
cercurilor științifice chineze — a- 
semenea celui manifestat pretutin
deni în lume — fată de opera ști
ințifică a tovarășei academician 
doctor Inginer Elena Ceaușescu, 
operă cu valoare de referință în 
ramuri de virf ale chimiei, repre- 
zentind o contribuție de înaltă va
loare la dezvoltarea și mobilizarea 
acestei științe in folosul oameni
lor.

Festivitatea de la Beijing, pri
lejuită de lansarea oficială a lu
crării tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu. a reunit 
personalități de seamp ale vieții 
științifice și politice, ale culturii și 
învătămîntului din capitala R.P. 
Chineze. Au luat parte reprezen
tant! ai conducerii Comisiei de 
Stat pentru Știință și Tehnologie, 
Academiei de Științe a R.P. Chi
neze. Ministerului Industriei Chi
mice. Ministerului Afacerilor Ex
terne. Ministerului Culturii. Minis
terului Radioteleviziunii și Cine
matografiei. Secției de Propagan
dă și Secției de Relații Externe 
ale C.C. al P.C. Chinez, ai altor 
organe de stat, ai conducerii prin
cipalelor organe de presă.

Cei prezenti au tinut să aducă 
cele mai calde felicitări eminentu
lui savant pentru apariția acestei 
lucrări în China, să-și exprime 
prețuirea fată de valoarea deose
bită a studiilor pe care le între
prinde. privitoare Ia aspecte fun
damentale și practice ale chimiei 
macromoleculare. să dea glas sen
timentelor de înaltă considerație 
fată de multilaterala activitate des- 
fășuratâ de tovarășa Elena 
Ceaușescu — activitate ce repre
zintă o armonioasă îmbinare a 
unei susținute munci științifice cu 
grija permanentă pemru perfectio
narea organizării sistemului știin
ței. invățămintului și culturii, cu 
un efort constant pus in folosul 
ridicării tării noastre pe noi culmi 
de civilizație și progres, gl apără
rii bunului celui mai de preț al 
omenirii — pacea.

Tovarășei Elena Ceaușescu i-au 
fost adresate calde felicitări cu 
ocazia apariției volumului in limba 
chineză, de către Song Jiang, pre
ședintele Comisiei de Stat pentru 
Știință și Tehnologie a R.P. Chi
neze. Vorbitorul a relevat că edi
tarea lucrării demonstrează inte
resul . deosebit al specialiștilor pe 
tărimul științei și tehnologiei din 
China față de rezultatele științifi
ce obținute în România, subliniind 
înalta lor apreciere fată de con
tribuția de cea mai mare importan
tă pe care tovarășa Elena 
Ceaușescu o aduce. — atît prin 
rezultatele de excepțională valoa
re ale cercetărilor proprii, cit și 
printr-o amplă muncă organizato
rică — la creșterea performanțelor 
și prestigiului internațional al ști
inței românești. Conducătorul or
ganului coordonator al științei și 
tehnologiei din tara prietenă șLa 
exprimat dorința dezvoltării in 
continuare a colaborării științifice 
și tehnice dintre China și Româ
nia pe baza egalității, avantaju
lui și înțelegerii reciproce, astfel 
incit aceasta să aducă contribuții 
și mai mari la construcția eco
nomică a tarilor noastre.

Luind cuvintul, președintele A- 
cademiei de Științe a R.P. Chi
neze, Zhou Guangzhao, a arătat că 
publicarea in China a noului vo
lum din opera tovarășei academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu 
dă. încă o dată, o puternică ex
presie tradiționalei prieteni^ dintre 
popoarele noastre. Participăm as
tăzi — a subliniat vorbitorul — Ia 
un eveniment fericit, de excepțio
nală importantă in cadrul schim
burilor științifice și tehnice dintre 
țările noastre. Editarea în limba 
chineză a acestei lucrări contribuie 
la aprofundarea cunoașterii, de că
tre lucrătorii chinezi din domeniul 
științei și tehnologiei, a muncii de 
cercetare pe care, sub conducerea 
și cu contribuția directă, exempla
ră a eminentului autor al cârtii 
de fată, cei ce muncesc pe tări
mul științei și tehnologiei în Româ
nia o desfășoară pentru prosperi
tatea patriei și progresul științei. 
Președintele Academiei de Științe 
a Chinei și-a exprimat convin
gerea că și în alte domenii, la fel 
ca ih domeniul chimiei, schimbu
rile și colaborarea tehnico-știinti- 
fică dintre China și România au 
largi perspective de dezvoltare, be

neficiind de orien
tările cuprinzătoare 
date aplicării politicii 
României pe tărimul 
științei. învătămîntu
lui și culturii de to
varășa academician 
doctor Inginer Elena 
Ceaușescu. președin
tele Consiliului Na
țional al Științei și 
Invățămintului. Vă 
urez să obțineți 
necontenit noi suoce- 
se in conducerea ști
inței din tara dum
neavoastră — a spus, 
in încheiere, academi
cianul Zhou Guang
zhao.

Relevînd că apariția 
în limba chineză 
volumului 
in chimia si tehnolo
gia polimerilor" con
stituie o nouă expre
sie a prieteniei dintre 
poporul român și po
porul chinez, un eve
niment de importanță 
deosebită ce de
monstrează amploarea 
și eficiența conlucră
rii tehnico-științifice 
dintre China si Româ
nia, academicianul Lu 
Jiaxi, președinte exe
cutiv al Prezidiului Academiei de 
Științe a Chinei, a adresat tovarășei 
Elena Ceaușescu cele mai calde feli
citări pentru prodigioasa activitate 
pe care o desfășoară in folosul pro
gresului chimiei moderne. Acest 
volum, a arătat vorbitorul, consti
tuie, alături de întreaga operă 
științifică a autorului, cristali
zarea unei munci creatoare dedica- 
tă în întregime propășirii de sine 
stătătoare a economiei țării, pro
movării științei, progresului și pă
cii. Afirmindu-și convingerea că 
schimburile științifice și colabo
rarea specialiștilor din cele două 
țări in domeniul cercetărilor de 
chimie, ca și în alte domenii, au o 
largă perspectivă, academicianul 
Lu Jiaxi și-a exprimat, în încheie
re, bucuria de a lua parte la un 
eveniment ce se înscrie 
frunte in cronica acestor 
multilaterale relații între 
țări prietene.

Ne este bine cunoscut 
tovarășa Elena 
personalitate < 
științifice și politice din România,: 
cu o contribuție de cea mai mare! 
importanță la 
și tehnologiei, 
vicepreședintă 
pentru Știință 
tor în științe 
limba chineză 
valoros volum 
ale eminentului savant dovedesc 
interesul deosebit pe care specia
liștii chinezi îl manifestă față de 
opera sa, constituind totodată o 
expresie a rodniciei schimburilor 
tehnico-științifice dintre cele două 
țări.

La rindul său, Lin Yincai, ad
junct al ministrului industriei chi
mice, președintele părții chineze in 
Comisia mixtă româno-chineză de 
colaborare tehnico-ștlințifică, a ți
nut să sublinieze : Sint profund 
convins că volumul de lucrări știin
țifice al tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu va 
avea un rol deosebit de important 
în întărirea colaborării chino- 
române in domeniul științei și teh
nicii. Lucrarea va fi primită cu 
deosebită satisfacție de către cer
cetătorii și personalul științific 
chinez din domeniul chimiei, fiind 
deosebit de utilă în ramurile pro
ducției de profil și în special pen
tru conducerile marilor combinate 
chimice care urmăresc în perma
nență noul în cercetare și în apli
carea lui in producție.

în semn de omagiu față de perso
nalitatea tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, 
pentru contribuția pe care o aduce 
la dezvoltarea științei românești și 
ținînd seama de importanța deo
sebită a lucrării, Editura Științi
fică a dat o inaltă prioritate edi
tării noului volum, realizind lu
crarea în numai șase luni, fată de 
circa doi ani, cit durează tradu
cerea unei lucrări științifice de o 
asemenea amploare, in mod curent, 
in China, a spus Zhang Lisheng, 
director și redactor-șef al Editurii 
Științifice a R.P. Chineze. Editarea 
noului volum a pornit de la necesi
tatea, exprimată de chimiștii chi
nezi, de a cunoaște mereu mai 
bine și de a aplica in practică re
zultatele cercetărilor realizate de 
tovarășa academician doctor ingi
ner Elena Ceaușescu. Pentru oa-
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Convorbiri 
româno-libiene
TRIPOLI 6 (Agerpres). — Tova

rășul Ion Stoian, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., șeful de
legației P.C.R. care a participat la 
festivitățile de la Sebha prilejuite 
de a X-a aniversare a proclamării 
puterii populare în Libia, s-a în- 
tîlnit cu Abdel Salam Jalud, membru 
al conducerii revoluționare a Marii 
Jamahirii Arabe Libiene Populare 
Socialiste, Abdurazzaq Sasaa, secre
tar general adjunct al Congresului 
General Popular, și cu Abdallah Al 
Badri, președintele corporației na
ționale de petrol.

în cursul convorbirilor s-a analizat 
stadiul schimburilor comerciale și al 
cooperării economice bilaterale. în 
acest cadru, s-au evidențiat posi
bilitățile crescînde de intensificare a 
schimburilor și a cooperării dintre 
cele două țări, în conformitate cu 
înțelegerile și acordurile convenite 
la cel mai înalt nivel. S-au abordat, 
de asemenea, probleme actuale ale 
situației internaționale.

0 cuvin ta re a tovarășului 
Todor Jivkov

SOFIA 6 (Agerpres). — Luind 
cuvîntul la o consfătuire națională 
privind realizarea hotărîrilor plena
rei din decembrie a C.C. al P.C. 
Bulgar și a planului pe anul 1987. 
Todor Jivkov, secretar general al 
C.C. al partidului, președintele Con
siliului de Stat al R.P. Bulgaria, a 
făcut un bilanț al activității desfă
șurate pentru aplicarea liniei stra
tegice stabilite in vederea unei noi 
creșteri calitative în economie și în 
alte sfere de activitate, relatează a- 
gentia B.T.A.

Vorbitorul a subliniat necesitatea 
punerii în valoare a forțelor crea
toare ale societății, pentru valorifi
carea cit mai deplină în practică a 
cuceririlor revoluției tehnico-știinti- 
fice. pentru dezvoltarea autocondu- 
cerii ca verigă principală a demo
crației socialiste.

Congresul Partidului
NICOSIA 6 (Agerpres). — La Ni

cosia s-au deschis lucrările celui 
de-al V-lea Congres al Partidului So
cialist din Ciptu (E.D.E.K.) care dez
bate situația economică și socială a 
țării, principalele probleme ale vie
ții internaționale, strategia viitoare a 
partidului în lupta pentru promova
rea intereselor oamenilor muncii, 
pentru soluționarea problemei ci
priote. în deschiderea lucrărilor con
gresului a luat cuvîntul Vassos 
Lyssarides, președintele E.D.E.K.

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, au 
fost transmise tovarășului Vassos 
Lyssarides, președintele Partidului 
Socialist din Cipru — E.D.E.K., un 
cordial salut și cele mai bune urări 
de succes în activitatea partidului.

Mulțumind, președintele E.D.E.K. 
a rugat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu călduroase salu-

Socialist din Cipru
țări și cele mai bune urări de sănă
tate și fericire, de noi succese in 
fruntea partidului și a statului.

Vassos Lyssarides a evocat cu sa
tisfacție convorbirile avute cu tova
rășul Nicolae Ceaușescu în timpul 
vizitei recente pe care a efectuat-o 
în România și a adresat mulțumiri 
pentru sprijinul consecvent pe care 
președintele României îl acordă efor
turilor vizînd soluționarea problemei 
cipriote pe cale pașnică, prin trata
tive, asigurarea independenței și su
veranității Ciprului, a unității și in
tegrității teritoriale și a statutului 
de țară nealiniată.

Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea de către președinte
le E.D.E.K. a tovarășului Ion Coman, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., care 
reprezintă partidul nostru Ia cel 
de-al V-lea Congres al E.D.E.K.

Problema rachetelor nucleare 
cu rază medie de acțiune din Europa 

Aprecieri ale U.R.S.S.
asupra proiectului de acord al S.U.A.

MOSCOVA 6 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt al Ministerului 
Afacerilor Externe al U.R.S.S. a a- 
nunțat, in cadrul unei conferințe de 
presă, că „parametrii de bază" ai 
proiectului american de acord cu 
privire la rachetele nucleare cu rază 
medie de acțiune, prezentat de dele
gația S.U.A. la tratativele de la Ge
neva. „sint in conformitate cu înțe
legerile sovieto-americane la nivel 
înalt de la Reykjavik". Aceste înțe
legeri, a amintit el, stau și la baza 
propunerilor sovietice. Delegația so
vietică examinează acest document.

în cazul in care partea america
nă va dovedi că este gata pentru 
tratative constructive, se poate con
sidera că negocierile de Ia Geneva 
vor avansa într-un ritm rapid — a 
arătat in încheiere purtătorul de 
cuvînt. citat de agenția T.A.S.S.

GENEVA 6 (Agerpres). — La 
6 martie s-a încheiat la Geneva cea 
de-a 7-a rundă a tratativelor sovie
to-americane cu privire la armele 
nucleare și cosmice.

într-o declarație făcută agenției
T. A.S.S.. șeful delegației sovietice, 
Iuli Vorontov. prim-adjunct al mi
nistrului afacerilor externe al
U. R.S.S.. a precizat că. de comun 
acord, s-a hotărit ca grupul care 
examinează problemele legate de 
rachetele nucleare cu rază medie de 
acțiune să-și continue activitatea 
timp de citeva săptămîni și să încea
pă pregătirea proiectului textului 
unui acord în această problemă. Data 
reluării tratativelor în plenul celor 
două delegații va fi convenită pe 
canale diplomatice. Noua rundă de 
negocieri va avea loc. probabil, la 
mijlocul sau la finele lunii aprilie, 
a menționat lull Vorontov.

Secretarul general al ONU.:

la loc de 
rodnice șj 
cele două

faptul că 
i Ceaușescu este oj 
de frunte a vieții!

dezvoltarea științei 
a arătat Zhu Lilan, 

a Comisiei de Stat 
și Tehnologie, doc- 
chimice. Apariția în 
și difuzarea acestui 
de lucrări științifice 

eminentului

menii de știință din țara noastră — 
a arătat in continuare vorbitorul — 
este foarte Important faptul că to
varășa Elena Ceaușescu oferă un 
exemplu în cercetarea temelor ce 
au o directă legătură cu producția, 
care dau rezultate majore în dez
voltarea forțelor de producție din 
România. Din acest punct de ve
dere, tovarășa Elena Ceaușescu 
constituie un eminent exemplu 
pentru intelectualitatea chineză, in 
general, și pentru oamenii de 
știință, în special.

I.ucrătorii chinezi pe tărimul cer
cetării și al aplicării rezultatelor 
acesteia nutresc o deosebită admi
rație față de nivelul la care a ajuns 
știința românească prin contribuția 
tovarășei Elena Ceaușescu, pentru 
modul în care aceste rezultate au 
fost aplicate în practică și față de 
influența lor asupra dezvoltării 
economiei naționale, a relevat re
prezentantul Ministerului Culturii 
al R. P. Chineze.

La rîndulA La rîndul său* profesorul Hu 
C; Yadong, director al Institutului de 
■(Chimie al Academiei, membru al 

! Comitetului Permanent al 
tății' de’Chimie, a vorbit 
atenția cu care a studiat 
tovarășei Elena Ceaușescu, 
ciind că a descoperit idei deosebit 
de valoroase în domeniul chimiei 
elastomerilor, idei care au sugerat 
cercetătorilor din cadrul institutu
lui angajarea în noi cercetări, ne
abordate pînă atunci. Vorbitorul a 
dat o înaltă apreciere personali
tății tovarășei Elena Ceaușescu. 
eminent om de știință, membru al 
unor importante academii și foruri 
științifice din numeroase țări.

Importanța deosebită a editării vo
lumului a fost subliniată, de aseme
nea, de Shi Lianghe, profesor la In
stitutul de Chimie al Academiei și 
director adjunct al acestuia. Dem
nă de evidențiat — a arătat vor
bitorul — este valoarea practică a 
cercetărilor în domeniul polimeri
lor, desfășurate de emirțentul au- 

ne pri- 
chinezi, 
impor- 

abor- 
conferă 

tovarășei 
Elena 

inestimabilă

Socie- 
despre 

operele 
apre

JUl, C1I.V UI,
tor al lucrării. în ceea ce 
vește, oamenii de știință 
orientarea spre practică, 
tanța problemelor concrete 
date în procesul cercetării 
activității 'Științifice a 
academician doctor inginer 
Ceaușescu o valoare 
în contextul actual, cînd pe plan 
mondial studiile și cercetările pu
blicate în acest domeniu se măr
ginesc, în general, doar la o abor
dare teoretică.

Xing Yan, directorul Editurii Pu
blicațiilor pentru Străinătate, a re
levat că lucrarea aduce elemente 
noi și deosebit de Importante in 
chirnie. Noi am învățat un lucru — 
un eminent om de stat și activist 
pe tărim social-politic poate fi. in 
același timp, și un eminent savant 
— fapt deosebit de important pen
tru oamenii noștri de știință.

Importanța majoră a acestei lu
crări constă nu numai în valoarea 
științifică excepțională a rezulta
telor pe care le prezintă —. ceea ce 
permite chimiștilor chinezi să-și 
lărgească orizontul cu noi cunoș
tințe și interpretări originale in 
domeniul respectiv»— a spus Cai 
Hui Lin, director in Ministerul In
dustriei Chimice, șeful Departa
mentului de Cooperare Internațio
nală. Cartea depășește limitele

strictei specialități, oferind pre
țioase învățămfnte deopotrivă spe
cialiștilor din universități și in
stitute politehnice, din cercetare și 
din producție, constituind, totoda
tă, un aport remarcabil la dezvol
tarea în continuare a relațiilor de 
prietenie dintre cele două țări. 
Este un lucru deosebit de impor
tant faptul că numele unui mare 
savant român va reprezenta din 
nou o referință de frunte pentru 
cititorii noștri. Am urmărit totdea
una, cu mare interes, lucrările 
elaborate de tovarășa Elena 
Ceaușescu și manifestăm o profun
dă admirație pentru modul in care 
reputatul savant îmbină 
de om 
știință.

Zhao 
ducerii 
Chimice al Academiei, a arătat că 
apariția volumului constituie 
eveniment major, relevă 
celor 
ințci 
celui 
de a 
două 
constituie un studiu amănunțit, bo
gat in idei novatoare ce se înscriu 
în frontul înaintat al cunoașterii 
din domeniul ei de profil.

Volumul de față, conceput și 
elaborat de un savant de renume 
mondial dintr-o țară prietenă, re
prezintă, pe lingă valoarea sa 
strictă de specialitate, un aport 
substantial la întărirea și aprofun
darea legăturilor tradiționale din
tre cele două țări, a spus Pan Zhi- 
yuan, șeful Departamentului de 
Cooperare Internațională al Comi
siei de Stat pentru Știință și Teh
nologie. La rindul său, Zhang 
Linyu, director adjunct al Direc
ției pentru Cooperare Internațio
nală a Academiei, a arătat că apa
riția acestui al treilea volum este 
un eveniment deosebit de impor
tant pentru lumea științei. Cartea 
va ajuta cercetătorii chinezi să în
țeleagă mai bine fenomenele tra
tate, constituind și pentru perso
nalul didactic de specialitate un 
îndrumar deosebit de prețios.

Sentimente de înaltă apreciere 
pentru bogata activitate pe care o 
desfășoară tovarășa Elena 
Ceaușescu, de recunoștință pentru 
prețioasa îndrumare științifică de 
care beneficiază prin apariția in 
limba chineză a acestei lucrări au 
fost exprimate de numeroși alți 
participant la festivitatea ce a avut 
Ioc la Beijing.

Lansarea ediției în limba chineză 
a volumului a relevat in mod grăi
tor prețuirea nutrită in țara prie
tenă față de știința românească, 
față de contribuția excepțională a 
tovarășei academician doctor ingi
ner Elena Ceaușescu la dezvoltarea 
cercetării științifice, la orientarea 
ei spre cele mai eficiente domenii 
ale revoluției tehnico-științifice. in 
strinsă legătură cu obiectivele pro
gramelor de dezvoltare economică 
și socială a patriei. S-a adus ast
fel, încă o dată, un cald omagiu 
mărețelor înfăptuiri și exemplarei 
mobilizări a poporului nostru pe 
frontul creației, construcției și pro
gresului material și spiritual, în 
anii celei mai rodnice epoci 
întreaga istorie a României 
„Epoca Nicolae Ceaușescu".

ORIENTUL MIJLOCIU

politic cu cele de

Ruinian, membru 
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ce muncesc pe tărimul ști- 
în România, in acest caz a 
mai de seamă savant român, 
întări colaborarea dintre cele 
țări. El a reliefat că lucrarea

KUWEIT 6 (Agerpres). — Kuweitul 
și-a reafirmat sprijinul ferm pentru 
propunerea privind organizarea unei 
conferințe internaționale consacrate 
păcii în Orientul Mijlociu, sub auspi
ciile O.N.U. într-o declarație făcută 
agenției KUNA, emirul Kuweitului, 
șeicul Jaber Al-Ahmed Al-Jaber 
Al-Sabah, a apreciat că un astfel de 
forum ar putea contribui la regle
mentarea conflictelor în regiune. El 
a reamintit poziția adoptată la re
centa întîlnire islamică la nivel înalt 
de la Kuweit, care susținea necesi
tatea convocării acestei conferințe 
la o dată cit mai apropiată.

BONN 6 (Agerpres). — Președin
tele R.F. Germania, Richard Weiz- 
saeker. și regele Hussein al Iorda
niei. care a întreprins o vizită la 
Bonn, au discutat aspecte legate de 
preconizata conferință internaționa
lă în problema Orientului Mijlociu, 
sub auspiciile Organizației Națiuni
lor Unite, relatează agenția D.P.A. 
Potrivit unui purtător de cuvînt vest- 
german. regele Hussein a expus de
taliat. în cursul întrevederii, opinii
le sale privind situația din regiune 
și perspectivele de realizare a păcii.

De asemenea, suveranul hașemit a 
purtat convorbiri cu cancelarul 
Helmut Kohl și cu ministrul yest- 
german al afacerilor externe, Hans- 
Dietrich Genscher.

Autoritățile militare israeliene din 
teritoriile de pe .Malul de Vest al 
Iordanului au impus restricții de 
circulație în orașul Helhoul. în ur
ma unei puternice demonstrații or
ganizate de locuitori împotriva prac
ticilor represive ale trupelor israe
liene. (Agerpres).

Pentru o largă participare a statelor 
la soluționarea problemelor dezarmării

LIMA 6 (Agerpres). — Reafirmînd 
sprijinul său față de ultima propu
nere sovietică privind limitarea 
armamentelor, secretarul general 
al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a 
afirmat într-o conferință de presă 
la Lima că negocierile în favoarea 
dezarmării și păcii nu pot fi doar

bilaterale, între Statele Unite și U- 
niunea Sovietică, ci trebuie să se 
bucure de participarea activă a tu
turor țărilor lumii. Europa, de e- 
xemplu, a spus el, este direct ame 
nințată în cazul unui eventual con
flict, astfel că nu poate rămîne in 
afara acestor convorbiri. *Eforturi pentru reglementarea politică a situației conîlictuale din America Centrală

CIUDAD DE MEXICO 6 (Ager
pres). — Anul 1988 va fi decisiv pen
tru eforturile depuse de „Grupul de 
la Contadora" (Columbia. Mexic, 
Panama și Venezuela) in vederea so
luționării prin mijloace pașnice a 
situației conflictuale din America 
Centrală, a estimat ministrul mexi
can al relațiilor externe, Bernardo 
Sepulveda Amor. „Pacea și stabili
tatea vor fi instaurate în America 
Centrală cind guvernele tuturor ță
rilor din regiune vor adopta decizii 
adecvate. îndreptate spre atingerea 
acestor obiective", a spuse el.

Arătind că „Grupul de la Conta
dora" și „Grupul de sprijin" (Ar
gentina, Brazilia, Peru și Uruguay) 
au pus. prin eforturile și inițiative
le lor, bazele unor „negocieri serioa
se și principiale". șeful diplomației 
mexicane a precizat că activitatea 
țărilor implicate in acest proces de 
negocieri se va menține atita vreme

cit va exista un focar de conflict în 
America Centrală. în acest sens, el 
a reafirmat că procesul de negocieri 
va continua in curînd la Esquipolas, 
în Guatemala, cînd se vor reuni pre
ședinții Hondurasului, Republici! 
Costa Rica, Salvadorului, Repu
blicii Nicaragua și țării gazdă, pen
tru a analiza „propunerea de pace 
de la San Jose", prezentată de pre
ședintele costarican Oscar Arias, și 
alte probleme legate de situația din 
regiune.

CIUDAD DE GUATEMALA 6 (A- 
gerpres). — în cursul unei conferin
țe de presă organizate la Ciudad de 
Guatemala, președintele Guatemalei, 
Vinicio Cerezo, a confirmat organi
zarea, la 15 mai, la Esquipolas, a une’ 
reuniuni a șefilor de stat din Ame
rica Centrală, consacrată continuării 
eforturilor de pace în regiune — 
transmite agenția Prensa Latina.

Datoria externă-o grea povară 
pentru țările în curs de dezvoltare

Criza politică din Italia
ROMA 6 (Agerpres). — Președin

tele Republicii Italiene, Francesco 
Cossiga. și-a continuat vineri con
sultările în vederea soluționării cri
zei guvernamentale, declanșată ca 
urmare a demisiei cabinetului con
dus de premierul Bettino Craxi.

După cum informează agenția 
A.N.S.A., șeful statului italian a 
primit succesiv delegațiile mai mul
tor partide politice reprezentate în 
parlament, printre care democrat- 
creștin. comunist și socialist, ur- 
mînd ca simbătă să fie. probabil, în 
măsură să’decidă asupra desemnă
rii viitorului prim-ministru.

într-o declarație făcută ziariștilor, 
șeful delegației Partidului Socialist 
Italian, Claudio Martelli. a precizat 
că. in cursul convorbirilor avute cu 
președintele Cossiga, a reafirmat re
fuzul socialiștilor privind organiza
rea de alegeri generale anticipate, 
precum și necesitatea ca Partidul 
Democrat-Creștin, care a revendicat 
conducerea noului guvern, să-și an
gajeze în acest scop responsabilita
tea la nivelul politic cel mai înalt 
— respectiv de secretar general sau 
președinte al partidului.

NAȚIUNILE UNITE 6 (Agerpres). 
— Suma plătită de țările debitoare 
numai cu titlu de dobinzi este împo
vărătoare pentru aceste state, relevă 
un studiu al O.N.U. asupra proble
mei datoriei externe realizat de un 
grup de experți ai organizației mon
diale.

Subliniind „creșterea preocupării 
internaționale față de evoluția pro
blemei datoriei externe", lucrarea a- 
nalizează situația creată după ce

Brazilia a anunțat un moratoriu uni
lateral la plata dobinzilor datoriei sale 
externe, arătind că această decizie 
a fost determinată de scăderea dras
tică a rezervelor sale valutare. Do
cumentul precizează că în 1984, 1985 
și în primele nouă luni ale anului 
1986, 90 la sută din excedentul ba
lanței comerciale braziliene era con
sacrat numai achitării dobinzilor la 
datoria sa externă.

ÎN LUMEA CAPITALULUI

Flagelul șomajului afectează grav 
milioane de oameni

PIAȚA COMUNĂ : Număr record al persoanelor lipsite 
de locuri de muncă

BRUXELLES 6 (Agerpres) — Șo
majul a înregistrat un nou record în 
Piața comună. Potrivit cifrelor co
municate de Comisia executivă a 
C.E.E., în cele 12 țări comunitare 
numărul șomerilor înregistrați ofi

cial se ridică în prezent la 17,1 mi
lioane. ceea ce reprezintă 12.6 la 
sută din totalul forței de muncă.

Numai în luna ianuarie, numărul 
șomerilor a crescut cu 516 000, preci
zează raportul comisiei.

SPANIA : Protest al minerilor împotriva concedierilor

CONSULTĂRI. în perioada 16 
februarie — 5 martie, la Geneva au 
avut loc consultări sovieto-ameri- 
cane cu privire la toate aspectele 
legate de încheierea unei convenții 
eficiente și verificabile referitoare 
la interzicerea generală și com
pletă a armelor chimice, relatează 
agenția T.A.S.S.

REUNIUNEA „GRUPULUI CE
LOR 6". La Buenos Aires s-au în
cheiat lucrările reuniunii repre
zentanților „Grupului celor 6“ (Ar
gentina, Grecia, India, Mexic, Tan
zania și Suedia). Reuniunea a fost

consacrată analizării situației poli
tice internaționale, a măsurilor ce 
se impun a fi întreprinse în 
vederea intensificării luptei pen
tru pace, dezarmare. în primul rînd 
nucleară, precum și a pregătirii a- 
gendei următoarei reuniuni la nivel 
înalt a grupului.

PRIMIRE. Gustav Husak, secretar 
general al C.C. al P.C.C., președin
tele R. S. Cehoslovace, l-a primit 
la Praga pe Guillermo Galeote, se
cretar coordonator și membru al 
Comitetului Național Executiv al 
Partidului Socialist Muncitoresc

Spaniol, aflat într-o vizită tn R.S.C. 
la invitația C.C. al P.C.C., anunță 
agenția C.T.K.

ÎNTREVEDERE. La Sofia a avut 
loc o întrevedere între Todor 
Jivkov, secretar general al C.C. al 
P.C.B., președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Bulgaria, și Taha 
Yassin Ramadhan, membru al Con
siliului Comandamentului Revolu
ției, prim viceprim-minlstru al 
Irakului, aflat într-o vizită oficială 
în Bulgaria. După cum relatează 
agenția B.T.A., au fost examinate 
relațiile dintre cele două țări, pre
cum și o serie de probleme inter
naționale actuale.

DECLARAȚIE. Ministrul apărării 
al Filipinelor, Rafael Ileto, a de
clarat că guvernul filipinez va 
analiza cu atenție propunerea 
Frontului Național Democratic — 
principala grupare de opoziție din 
Filipine — cu privire la reluarea

convorbirilor de pace suspendate, 
transmite agenția China Nouă.

LA ROMA a avut loc ceremonia 
inaugurării unui monument dedicat 
memoriei victimelor fascismului. 
Au fost prezenți primul ministru, 
Bettino Craxi, cunoscute persona
lități ale vieții politice și obștești, 
conducători ai sindicatelor de
mocratice, foști luptători ai mișcă
rii de rezistență.

COMPLEXUL ORBITAL „MIR". 
S-a împlinit , o lună de cind cosmo
nauta sovietici Iuri Romanenko și 
Aleksandr Laveikin lucrează in 
spațiu. Ei au realizat in perioada 
respectivă toate activitățile legate 
de repunerea in funcțiune a siste
melor laboratorului spațial „Mir“ 
și au început descărcarea navei 
,.Progress-28“. Totodată, cosmonau
ta au efectuat diferite cercetări 
științifice prevăzute de programul 
de zbor.

PROTOCOL. La Manila a fost 
semnat protocolul comercial din
tre guvernele Filipinelor și Chi
nei pe anul 1987. Documentul pre
vede — după cum transmite agen
ția China Nouă — creșterea schim
burilor comerciale bilaterale. Volu
mul schimburilor dintre cele două 
țări a însumat, in 1986, 226 milioane 
dolari.

REZOLUȚIE. Congresul Deputa- 
ților — camera inferioară a par
lamentului spaniol — a adoptat o 
rezoluție în care guvernul este 
chemat să prezinte parlamentului 
spre ratificare acordul cu privire 
la neproliferarea armelor nucleare. 
In luările de cuvînt ale deputati- 
lor s-a relevat că semnarea acestui 
acord ar reprezenta un pas în 
direcția asigurării statutului Spa
niei de țară liberă de arme nu
cleare.

MADRID 6 (Agerpres). — în capi
tala Spaniei s-a desfășurat o mani
festație a minerilor din Asturia. Mii 
de demonstranți, dintre care multi 
sosiți cu trenurile și autobuzele în 
capitala Spaniei din zona de nord a 
tării, au străbătut arterele centrale 
ale orașului, exprimîndu-și protestul 
împotriva concedierilor în masă. Un 
plan făcut cunoscut de direcția com

paniei minelor prevede ca pînă în 
anul 1990 peste 10 mii de muncitori 
să-și piardă locurile de muncă.

Planul administrației privind reor
ganizarea producției în toate cele 25 
de puțuri a fost întîmpinat cu greve 
de scurtă durată. Organizațiile de 
sindicat cer să se mențină ocuparea 
forței de muncă în Asturia, unde 80 
la sută din populație iși cîștigă exis
tenta Jucrînd în industria minieră.

FRANȚA : 0 problemă tot mai acută
PARIS 6 (Agerpres) — Primul mi

nistru al Franței, Jacques Chirac, 
și-a încheiat consultările cu princi
palele centrale sindicale și cu patro
natul, în cursul cărora au fost exa
minate probleme actuale ale situației 
social-economice.

într-o cuvîntare rostită Ia televi
ziune, premierul Chirac a afirmat

că. în perioada următoare, preocu
parea prioritară a cabinetului său va 
fi lupta împotriva șomajului, flagel 
care afectează 10.9 Ia sută din totalul 
populației apte de muncă. Totodată, 
el a reafirmat atașamentul guvernu
lui fată de politica de „economisire 
strictă".

S.U.A.: Studiu privind situația economica 
în mediul rural

WASHINGTON 6 (Agerpres) — 
Potrivit unui studiu efectuat de un 
grup de cercetători americani, citat 
de ziarul „The New York Times", 
„în anii ’80 situația economică a re
giunilor rurale din S.U.A. s-a înrău
tățit considerabil". în anul 1979, din 
2 400 de districte rurale din S.U.A.,

în 300 nivelul șomajului era de 9 la 
sută, în timp ce în anul 1985 această 
situație se înregistra deja în 1 100 
districte. Ca urmare a acestui feno
men, se arată în studiu, numărul 
locuitorilor ce trăiesc în sărăcie este 
cu peste 5 la sută mai mare decit 
cel al locuitorilor orașelor.
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