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reciproce de a da dimensiuni
și mai largi relațiilor de conlucrare
rodnică romăno-indiene

IERI A ÎNCEPUT

VIZITA OFICIALĂ BE PRIETENIE ft TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU,
ÎMPREUNA CH TUVARASA ELENA CEAUSESCU. IN REPUBLICA INDIA
Sosirea la New Delhi
„Din inimă, un călduros «Bun venit»!“

La sosirea pe aeroportul din capitala Indiei
O primire prietenească, deosebit de
călduroasă, exprimată prin numeroa
se manifestări de stimă și deosebită
considerație fată de înaltii soli ai po
porului român.
Acestea sînt auspiciile sub care a
Început vizita oficială de prietenie
întreprinsă de președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, Împreună cu
tovarășa Elena Ceaușescu, in India,
la invitația președintelui Giani Zail
Singh și a primului ministru Rajiv
Gandhi.
La vizită participă tovarășul
Valentin Ceaușescu.
Președintele României este lnsotlt
de tovarășii Dimitrie Ancuța, viceprim-ministru al guvernului, și loan
Totu, ministrul afacerilor externe.
Ora 17,50. Aeronava prezidențială
a aterizat pe aeroportul capitalei tă
rii — New Delhi. Erau arborate dra
pelele de stat ale României și
Indiei. Portretul președintelui
Nicolae Ceaușescu și cel al tovarășei
Elena Ceaușescu erau însoțite de
urările „Din inimă, un cald bun venit
înalților oaspeți din România prie
tenă !“, „Trăiască prietenia românoindiană !“.
In întîmplnarea distinșilor soli al
poporului român au venit președin
tele Republicii India, Giani Zail
Singh, primul ministru Rajiv Gandhi,
alte personalități ale vieții politice
indiene.

Erau prezențl, de asemenea, amba
sadorul României la New Delhi și
ambasadorul Republicii India la
București.
La coborîrea din avion, președin
tele Republicii Socialiste România,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, , și
tovarășa Elena Ceaușescu au fost
salutați cu deosebită prietenie de
președintele Giani Zail Singh și de
premierul Rajiv Gandhi, care le-au
adresat un călduros bun venit.
Cei doi șefi de stat și-au strîns
mîinile cu cordialitate, exprimindu-șl
satisfacția de a se întîlni.
Sînt oferite ghirlande de flori.
Președintele Nicolae Ceaușescu a
fost invitat pe platoul de ceremonii,
străjuit de drapelele României și
Indiei, pentru a primi înaltele ono
ruri de stat.
O gardă militară, aliniată In
cinstea sosirii președintelui Româ
niei, prezintă onorul. Răsună salve
de tun. Sînt apoi intonate imnurile
de stat ale celor două țări.
Președintele României, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, trece in- revistă
garda de onoare alcătuită din militari
în ținută de gală, reprezentînd cele
trei arme.
în continuarea ceremoniei, pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu le-au fost
prezentate persoanele oficiale indie
ne venite în întîmpinare. Președinții

Consiliului Statelor și Camerei
Populare, care alcătuiesc parlamen
tul Indiei, membri ai guvernului,
comandanți de arme, alte persoane
oficiale adresează înalților oaspeți
români considerația și salutul lor
respectuos de bun sosit.
Președintele României și tovarășa
Elena Ceaușescu au fost salutați cu
deosebită stimă de șefii misiunilor
diplomatice acreditați în India. în
treaga ceremonie a fost urmărită de
un mare număr de reprezentanți ai
presei indiene și internaționale, în
registrată pe pelicula aparatelor de
fotografiat și a camerelor de televi
ziune.
Răspunzînd rugăminții ziariștilor
prezențl pe aeroport, președintele
Nicolae Ceaușescu a exprimat sa
tisfacția sa pentru vizită și convorbi
rile pe care le va avea în India și
a adresat poporului indian prieten
urări de progres, bunăstare și pace.
După ceremonia care a avut
Ioc
la
aeroport,
președintele
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena
Ceaușescu, împreună cu președintele
Giani Zail Singh și Mânjit Kaur, au
luat Ioc în mașini escortate de motocicliști, îndreptîndu-se spre New
Delhi.
Coloana oficială de mașini a
străbătut principalele artere ale
capitalei Indiene. De-a lungul mari
lor bulevarde, împodobite cu drape
lele de stat ale celor două țări, cu

La reședința rezervată oaspeților români

portretele solilor României, cu urări
de bun venit, numeroși locuitori ai
capitalei au salutat cu căldură și
simpatie pe înalții oaspeți români.
Asistăm la manifestări spontane ce
evidențiază interesul deosebit cu
care opinia publică indiană privește
această vizită ce se înscrie ca un
eveniment politic de o deosebită
importanță. Stima și prestigiul de
care se bucură România, președintele
Nicolae Ceaușescu, înalta apreciere
a personalității sale, a activității
închinate prieteniei și colaborării
între popoare, primirea călduroasă
au pus în evidență satisfacția pentru
noul dialog la nivel înalt, convinge
rea că acesta va conferi noi dimen
siuni colaborării multilaterale dintre
România și India, va contribui la
întărirea relațiilor tradiționale de
prietenie și colaborare dintre cele
două țări și popoare.
La reședința rezervată distinșilor
oaspeți — palatul „Rashtrapati Bhavan“ — președintele Nicolae Ceaușescu
și
tovarășa
Elena
Ceaușescu
s-au întreținut cordial cu președin
tele Giani Zail Singh. A fost expri
mată, și cu acest prilej, convingerea
că noua întîlnire la nivel înalt se va
Înscrie ca un eveniment de cea mai
mare însemnătate in cronica relați
ilor româno-indiene, In dezvoltarea
acestora, în interesul celor două
popoare, al păcii și colaborării in
ternaționale.

Plecarea din Capitală

Vibrante sentimente de dragoste,
manifestări de profundă prețuire și respect
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășa Elena
Ceaușescu au plecat, luni dimineață,
într-o vizită oficială de prietenie in
India, la invitația președintelui Re
publicii India, Giani Zail Singh, și a
primului ministru Rajiv Gandhi.
La vizită participă tovarășul
Valentin Ceaușescu.
Conducătorul partidului și statului
nostru este însoțit de tovarășii Dimi
trie Ancuța, viceprim-ministru al
guvernului,. loan Totu, ministrul afa
cerilor externe, de alte persoane ofi
ciale.
Ceremonia plecării a avut loc pe
aeroportul Otopeni. Pe frontispiciul
aerogării erau arborate drapelele țării
și ale partidului, care încadrau por
tretul tovarășului Nicolae Ceaușescu.
La plecare, tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena
Ceaușescu au fost salutați de mem
bri și membri supleanți ai Comite
tului Politic Executiv al C.C. al

P.C.R., secretari ai Comitetului Cen
tral al partidului, membri ai C.C. al
P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai
guvernului, conducători de instituții
centrale, organizații de masă și ob
ștești, generali.
Au fost de față ambasadorul Re
publicii Islamice Pakistan in țara
noastră, Ghulam Rabbani, precum și
insărcinații cu afaceri ad-interim la
București ai Republicii India, B. M.
Mahajan, și Republicii Populare
Bangladesh, B. M. Abdus Salam.
Pe aeroport se aflau numeroși oa
meni ai muncii care au aplaudat și
aclamat cu putere pe tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena
Ceaușescu. Ei au exprimat sentimen
tele de profundă dragoste și stimă cu
care întregul nostru popor îl încon
joară pe secretarul general al parti
dului, președintele Republicii, aleasa
recunoștință pentru strălucita și pilduitoarea sa activitate pusă consec
vent în slujba progresului și pros
perității patriei noastre socialiste,

Se trece In revlstâ garda de onoare

creșterii necontenite a rolului și
prestigiului României în lume. S-a
scandat cu însuflețire „Ceaușescu —
P.C.R. !“, „Stima noastră și mîndria
— Ceaușescu, România 1“, „Ceaușescu
— pace !“.
Dind glas satisfacției pentru aceas
tă nouă vizită, cei prezențl au adre
sat tovarășului Nicolae Ceaușescu și
tovarășei
Elena Ceaușescu un
călduros „Drum bun !“, împreună cu
urări de succes deplin în nobila mi
siune de a face cunoscută dorința
poporului român de a trăi în liniște,
înțelegere și conlucrare cu toate po
poarele lumii, componentă esențială
a politicii externe realiste, dinamica
și constructive promovate de parti
dul și statul nostru.
La scara avionului, un grup da
pionieri a oferit tovarășului
Nicolae Ceaușescu șl tovarășei Elena
Ceaușescu frumoase buchete de flori.
La ora 7,15, aeronava prezidențială
a decolat îndreptîndu-se spre New
Delhi.
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Îndeplinirea sarcinilor de plan- obiectiv prioritar In economiei
CĂRBUNE MAI MULT PRIN MODERNIZAREA
TEHNOLOGIILOR

In această Iarnă, mal mult ca
oricind, in bazinul Văii Trotușului
se desfășoară o amplă și dirză bă
tălie pentru sporirea producției de
cărbune. La Vermești, Asău, Rafira,
Leorda și în celelalte sectoare de
exploatare, minerii acționează cu
fermitate pentru a extrage cantități
cit mai mari de cărbune, de calitate
superioară. Semnificativ pentru efor
turile făcute este faptul că, deși
planul pe acest an marchează o
creștere de peste 10 000 tone față de
realizările din 1986, în perioada care
a trecut de la începutul anului s-au
extras și livrat suplimentar termo
centralei din Comănești șt altor
beneficiari cantități importante de
cărbune energetic.
— Principala direcție în care acțio
năm pentru sporirea producției —
ne spune inginerul Nicolae Bejan,
directorul
întreprinderii miniere
Comănești — o constituie moderni
zarea procesului de producție și
perfecționarea organizării muncii in
abataje prin introducerea unor noi
tehnologii de lucru, prin punerea în
funcțiune a unor utilaje de mare
randament, cu o productivitate ridi
cată^ Acționăm în același timp pen
tru îmbunătățirea continuă a cali
tății cărbunelui, pentru ridicarea
nivelului profesional al tuturor oa
menilor muncii din întreprindere.
O primă confirmare a celor spuse
de directorul
unității o avem la
mina Lapoș-Nord, de unde, în acest
an, se va extrage o cantitate de
cărbune mai mare cu 100 000 tone
decît în 1986. Aici, mai precis în
abatajul 6 615, un abataj de marș
randament, a fost introdusă zilele
acestea, pentru prima dată in istoria
minelor de pe Valea Trotușului, tă
ierea mecanizată a cărbunelui prin

punerea în funcțiune a unei com
bine de abataj de tip 1—K—101.
Cinstea de a lucra cu acest utilaj
modern a revenit ortacilor din for
mațiile fruntașe conduse de Ion
Damian, Constantin Aparaschivei
și Constantin Dulhac, care și-au
însușit în scurt timp noua tehnolo
gie. Urmarea firească : pe lîngă
reducerea simțitoare a efortului fizic
și creșterea gradului de securitate a
muncii în subteran, a sporit produc
tivitatea muncii de peste trei ori

brun scos din adîncurl mai devreme
față de prevederi — a fost răs
punsul.
Alte două abataje de mare pro
ductivitate de pe straturile de căr
bune „Chivoaia" și „Chiricel" se
află In stadiu final de execuție și
vor fi date în exploatare pînă la
finele acestei luni în sectorul Asău.
Inginerul Liviu Hrenaru, șeful
sectorului, a ținut să precizeze că
pentru creșterea vitezei de avansare
și urgentarea dării in exploatare a

LA ÎNTREPRINDEREA MINIERA COMĂNEȘTI
față de cea realizată prin folosirea
ciocanelor pneumatice. în prezent,
producția zilnică de cărbune a aces
tui sector este mai mare cu 250—300
tone.
Tot aici, brigada de mineri con
dusă de Nistor Ioanisim a introdus
primele mașini de încărcat cu aer
comprimat la lucrările de înaintare.
Asemenea utilaje noi, moderne,
funcționează acum și în sectoarele
de exploatare Rafira, Vermești,
Asău. Prin folosirea lor judicioasă,
la întreaga capacitate, minerii de la
Leorda au reușit să pună în func
țiune, cu două luni mai devreme
față de plan, abatajul 6 433 — abata
jul cu cel mai mare randament din
cadrul sectorului și cu un cărbune
superior, cu o putere calorică de
3 500 kcal/kg.
— Ce înseamnă pentru producție
cele două luni cîștigate de minerii
din brigada lui Aurel Tarcău ? —
l-am întrebat pe subinglnerul Petre
Pandelaș, șeful sectorului.
— Cel puțin 2 000 tone cărbune

rezervelor de cărbune puse In evi
dență aici se întreprind ample ac
țiuni de extindere a procesului de
mecanizare. între altele, se fac ulti
mele pregătiri în vederea punerii in
funcțiune a primei combine de îna
intare, care va asigura creșterea
productivității muncii cu cel puțin
30 la sută.
Extinderea mecanizării în sub
teran a condus la creșterea produc
tivității muncii și obținerea unor re
zultate spectaculoase și în celelalte
sectoare de exploatare. La Vermești,
bunăoară, se apropie de sfîrșit exe
cuția puțului central de extracție,
cu o adincime de 500 metri, la care
a fost montată o mașină modernă
de extracție de la mare adîncime,
construită la întreprinderea de utilaj
minier din Satu Mare. Prin darea
In exploatare a noului puț se asigu
ră nu numai creșterea capacității
de extracție, dar și punerea în va
loare a unor noi straturi de cărbune.
Cum este și firesc, la mașini mo
derne șl tehnologii noi trebuie și

oameni bine pregătiți. La comitetul
de partid am aflat că, pe baza unul
program special adoptat de con
siliul oamenilor muncii, tn între
prindere se desfășoară o largă ac
țiune de perfecționare a pregătirii
profesionale a muncitorilor. La această dată, peste 1 000 de mineri,
mecanici, electricieni se pregătesc
prin cursuri speciale de ridicare a
calificării. Alții urmează cursurile
de policalificare pentru a deveni
electrolăcătuși, adică muncitori ca
pabil! să exploateze și să întrețină
instalațiile și utilajele perfecționa
te din dotare.
Tehnica nouă, ca șl buna pregăti
re profesională a minerilor au asigu
rat nu numai sporirea simțitoare a
producției de cărbune, ci și îmbună
tățirea calității acestuia. Ca urmare
a introducerii unor noi tehnologii
de exploatare, extinderii tăierii se
lective a cărbunelui, alegerii și de
pozitării sterilului în abataje, pu
terea calorică a cărbunelui extras
in luna februarie a crescut cu
120 kcal/kg, față de media obținută
în luna ianuarie. în sectorul Ver
mești, de exemplu, întreaga pro
ducție de cărbune are o putere ca
lorică mai mare cu 300 kcal/kg față
de cerințele STAS-ului, Iar unele
brigăzi de la Rafira, Leorda, Ver
mești, Lapoș realizează numai căr
bune cu o putere calorică de peste
4 000 kcal/kg. Toate acestea sînt
mărturii ale hărniciei minerilor de
aici, ale spiritului revoluționar și
înaltei conștiințe muncitorești de
care este animat acest destoinic și
priceput colectiv de muncă.

Gheorqhe BALTA
corespondentul „Scînteli"

Un sistem de lucru complex,
o probă a înaltei conștiințe muncitorești
în ultimul timp, tn tranzacțiile
economice externe se observă o
mutație fundamentală in legătură cu
adoptarea deciziei de cumpărare a
unei anumite mărfi. în locul vechii
practici „Văzut, plăcut, luat !“, ca
racteristică comerțului tradițional,
se acreditează tot mai mult ideea că
beneficiarul nu cumpără produsul,
ci serviciile pe care acesta i le poate
aduce intr-o anumită perioadă de
timp.
Reflecțiile de mai sus ne-au fost
prilejuite de parcurgerea „Manualu
lui de asigurare a calității11 al unei
importante unități a industriei noas
tre electrotehnice: întreprinderea de
aparate electrice de măsurat din Ti
mișoara. Ce este un asemenea ma
nual, cui ii este destinat ? Introdu
cerea sistemului de asigurare a ca
lității reprezintă o măsură ..aplicată
în spiritul Programului privind îm
bunătățirea nivelului tehnic și cali
tativ al produselor, reducerea con
sumurilor de materii prime, de
combustibil și energie și valorifi
carea superioară a materiilor pri
me și materialelor — important
program
inițiat
de
tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU și aprobat
de Plenara C.C. al P.C.R. din noiem
brie 1983. Pentru întreprinderea de
aparate electrice de măsurat din
Timișoara, sistemul de asigurare a
calității a fost elaborat în colaborare
cu specialiști din Institutul Național
de Metrologie și din Institutul poli
tehnic „Traian Vuia" din Timișoara.
Sistem care, în această întreprinde
re, se implementează treptat, în eta
pe, pînă la sfîrșitul actualului cin
cinal.
Așa cum arată și titlul, manua
lul prezintă concepția întreprin
derii timișorene privind organi
zarea sistemului de asigurare a
calității. El se adresează cadrelor de
conducere ale întreprinderii — de la
maiștri, șefi de secții, ateliere și
compartimente funcționale, directori,
— întregului personal cu pregătire su
perioară, independent de locul său
de muncă, personalului comparti
mentului de proiectare și control
tehnic de calitate, unor categorii de
beneficiari și furnizori, precum și
organelor de îndrumare și control din
exteriorul întreprinderii. în manual
sînt precizate obiectivele sistemului

de asigurare a calității, In vederea
sincronizării eforturilor, a formării
unei concepții unitare in rindul tu
turor factorilor implicați in aplicarea
sistemului, precizîndu-se principa
lele metode, instrumente și tehnici
de lucru.
„Vegheat! calitatea ! Calitatea este
un sistem complex de lucru, dar șl
o stare de spirit a fiecăruia dintre
noi 1" — reprezintă motoul cărții.
După care se afirmă : „Dacă pen
tru orice intreprindere asigurarea
calității are o importanță majoră.

în schimb, Întreprinderea producătoa
re este deosebit de interesată de costul
cu care realizează calitatea necesară
beneficiarilor. Așadar, conducătorii
procesului de producție trebuie să
realizeze un optim între trei mărimi
interdependente : prețul de cost, ter
menele contractuale și calitatea pro
duselor. în analiza cheltuielilor, deo
sebit de importante se dovedesc a fi
efectele economice negative deter
minate de apariția unor defecte de
calitate. Toate aceste costuri ale
„noncalității" pot atinge valori im

CALITATE numai produse
de cea mai bună CALITATE
Răsfoind „Manualul de asigurare a calității"
al întreprinderii de aparate electrice
de măsurat din Timișoara (I)
pentru întreprinderea noastră aceasta
este o problemă vitală din cel puțin
două motive. Pe de o parte, I.A.E.M.
Timișoara este orientată spre un co
merț exterior activ, majoritatea pro
duselor fiind sau urmînd să fie
exportate în proporții ce depășesc
50 Ia sută din producția realizată, iar
calitatea este singura cale de asigu
rare a vinzării produselor șl de men
ținere a „fidelității11 beneficiarilor.
Pe de altă parte, producția de apa
rate electrice de măsurare presupune
o mare complexitate și precizie,
acestea fiind produse cu cerințe de
calitate foarte severe.
Dar asigurarea calității reprezintă
și o problemă cu profunde implica
ții economice. Desigur, beneficiarii
sint interesați șl în prețul inițial de
vînzare, dar criteriul principal după
care judecă produsele este disponi
bilitatea acestora pentru utilizare.
Deci beneficiarii cumpără produsele
întreprinderii în primul rînd pentru
calitatea și fiabilitatea lor și, în al
doilea rînd, pentru că sînt ieftine.

portante în prețul de cost al produ
selor, puțind afecta serios beneficiul
Întreprinderii. în același timp, siste
mul de asigurare a calității produse
lor — menit să prevină depășirea
unor limite rezonabile ale costurilor
noncalității — reprezintă el insuși o
cheltuială, ce poate atinge pină la
15 la sută din prețul de cost. Este
vorba de cheltuielile pe care le pre
supune dotarea cu mijloace de măsu
rare și control, costul manoperei
pentru efectuarea controlului de ca
litate, costul studiilor, încercărilor de
laborator și al proiectării tehnologii
lor de control ș.a. Prin urmare, deși
calitatea produselor reprezintă o
problemă vitală, prin rezolvarea că
reia se evită serioase cheltuieli su
plimentare, este necesar să se acorde
cea mal mare atenție și optimizării
din punct de vedere economic a
sistemului de asigurare a calității".
în esență, din punct de vedere al
controlului, sistemul de asigurare a
calității produselor promovat de
unitatea timișoreană reprezintă o

trecere de la concepția tradițională
a controlului pasiv, de eliminare
prin sortare a produselor ne
corespunzătoare, la concepția mo
dernă a controlului total, care re
prezintă un sistem unitar activpreventiv de conducere în toate fa
zele procesului de proiectare-producție-exploatare a produselor. Două
reguli de bază sint propuse în ma
nual. Astfel, asigurarea calității pro
duselor nu înseamnă numai :
— rezolvarea unor aspecte tehnice
ale calității, fie oricît de complexe,
ci și punerea la punct a corelațiilor
cu problemele economice, informa
ționale, de conducere a procesului
de producție, organizaționale și
umane (psihosociale). Pentru aceste
aspecte se utilizează un set de me
tode specifice de lucru și reglemen
tări precise, prin care problemele
calității sint integrate in ansamblul
conducerii tuturor activităților din
cadrul
Întreprinderii (proiectare,
producție, financiar-contabilitate, aprovizionare-desfacere, personal ș.a.).
— un control (măsurare) al calită
ții și o constatare operativă a even
tualelor defecte de calitate, ci și
un set de metode de diagnosticare
(analiză cauze — efect), precum și
un set de metode de conducere a
asigurării calității.
în concluzie, noutatea nu o consti
tuie atît aplicarea unei anumite me
tode de lucru, cit utilizarea simulta
nă a unui set unitar de metode, vizînd toate aspectele conducerii pro
cesului de producție și la toate locu
rile de muncă. Așadar, nou este
sistemul ! Iar asigurarea calității
produselor In această concepție ne
cesită :
• un sistem de documentații de
control minuțios și unitar proiectat ;
• voința colectivă, de Ia muncitor
Ia director, de B-I aplica zilnic, la
toate locurile de muncă.
Sistemul de asigurare a calității
funcționează ca un ceas deșteptă
tor : te trezește din somn, dar nu te
scoală din pat 1
Cum trebuie acționat pentru mînulrea cu pricepere a mecanismului
sistemului de asigurare a calității ?
La această problemă ne vom referi
într-un articol următor.

Mai multă fermitate in realizarea programului
de dezvoltare a pomiculturii vîlcene!
în ultima decadă a lunii februarie
și în primele zile din martie,
folosind timpul bun de lucru, pomicultorii din județul Vîlcea au inten
sificat lucrările de sezon in livezi.
La Gușoeni și Pesceana au fost
plantate primele 24 de hectare cu
pomi și 10 hectare cu arbuști fructi
feri. De asemenea, pentru viitoarele
livezi au fost săpate 70 000 gropi. Intr-o recentă ședință, biroul comitetu
lui județean de partid a analizat
modul cum se desfășoară lucrările de
sezon in pomicultură și a stabilit
măsuri organizatorice și tehnice in
vederea impulsionării acestora.
Atenția care este acordată dezvol
tării pomiculturii este pe deplin În
temeiată. Ca patrimoniu pomicol, ju
dețul Vilcea este, după Argeș, al doi
lea județ din țară, cu o suprafață de
12 233 ha livezi. Ca producție de fruc
te obținută insă — 157 000 tone in
1986 — a fost depășit de alte județe
in care acțiunile de modernizare și
extindere a pomiculturii au inceput
mult mai devreme și s-au desfășurat
în mod organizat. Din analizele efec
tuate de organele de specialitate a
rezultat că potențialul productiv al
livezilor din județ este redus, doar
o suprafață destul de mică, avînd un
potențial de peste 5 000 kg la hectar.
Evident, o situație necorespunzătoa
re în cazul unei zone în care condi
țiile climatice sînt deosebit de favo
rabile pomiculturii, unde, prin tradi
ție, această îndeletnicire a fost ș! este
Îmbrățișată de numeroși locuitori. în
ultimii ani s-a neglijat și extinderea
plantațiilor. Chiar In 1986, an In care
a fost elaborat și aprobat de con
ducerea partidului programul națio
nal de dezvoltare a pomiculturii, in
județul Vilcea s-au plantat doar 284
hectare cu pomi, din suprafața de
800 hectare prevăzută tn plan, șl 120
hectare arbuști față de 275 hectare
cit erau planificate. Trăgînd învăță
mintele mai ales din neîmplinirile de
pînă acum, la indicația comitetului
județean de partid a Început și se
desfășoară o amplă acțiune de dez
voltare șl modernizare a pomlcultu-

La ferma pomicolă

Cazasu, județul Brăila

Roadele bogate
se pregătesc
din iarnă
...Zile de lucru intens la ferma
pomicolă Cazasu, fermă aparținînd
de I.P.I.L.F. Zagna-Vădeni, județul
Brăila. Aflăm, dintru început, că
unitatea a obținut, In 1986, o pro
ducție spectaculoasă de fructe : de
pe cele 146 hectare cu pomi rodi
tori au fost obținute 2 271 tone de
fructe, cu 571 tone mal mult față
de plan.
Să existe un „secret" al obține
rii acestor bogate roade 7 Ingine
rul Dumitru Negoiță, șeful fermei,
ne spune : „Secretul e... la îndemîna pomicultorului tenace și el
constă în îmbunătățirea și aplica
rea tehnologiei specifice pomilor
fructiferi11. împreună cu tehnicianul
fermei, Gheorghe Alexandru, asis
tăm la tăierile de fructificare in
livada cu meri (fotografia alătura
tă). „Vrem ca 1987 să fie un an șl
mai bogat — ne spune șeful fer
mei. întreaga suprafață a fost deja
fertilizată cu cîte 500 kg îngră
șăminte fosfatice la hectar. De
asemenea, pînă în prezent am fer
tilizat cu îngrășăminte organice o
suprafață de 52 hectare, folosind
40 tone la hectar. Tăierile de fruc
tificare — metodă care necesită
respectarea unui anumit «prag bio
logic» — sint realizate, la ora ac
tuală, pe 70 la sută din suprafață11.
...în fond, este vorba despre o
anume Iscusință profesională, de
aplicarea riguroasă a tehnologiilor
specifice, dar este vorba mai ales
de hărnicia lucrătorilor fermei de
aici, care, în aceste zile, pun baze
trainice viitoarei producții de
fructe. (Candiano Prlceputu).

rii vilcene. Toate măsurile prevăzute
In această direcție sînt cuprinse in
„Programul special de dezvoltare a
producției pomicole in județul Vilcea
în perioada 1986—1990“.
înainte de toate sînt necesare cîteva precizări referitoare la cuprinsul
acestui program. în primul rînd, se
prevede defrișarea unei suprafețe de
aproape 6 700 hectare de livezi cu un
potențial scăzut și replantarea a 3 200
hectare și redarea unei suprafețe de
3 500 hectare pentru alte categorii de
folosință. De asemenea, se vor În
ființa plantații noi pe o suprafață de
5 170 hectare, din care 3 600 hectare
amplasamente in pantă, care pot fi
puse cel mai bine în valoare prin
plantarea lor cu pomi fructiferi. Prin
lucrări de modernizare și aplicarea
tehnologiilor corespunzătoare, va fi
ridicat simțitor potențialul de pro-,
ducție al livezilor de pe 5 550 hec
tare. Ca urmare, în 1990 suprafața
livezilor va ajunge la 13 900 hectare.
Concomitent, va avea loc o acțiune
de concentrare a producției și spe
cializare a unităților, astfel îneît în
treaga suprafață amintită se va afla
tn unități agricole specializate.
întrucit ne aflăm tntr-o perioadă
clnd lucrările în pomicultură sînt în
plină desfășurare, ne-am propus să
analizăm cum se îndeplinesc preve
derile din programul amintit.
Am Început investigația noastră Ia
stațiunea de cercetare și producție
pomicolă, care, așa cum aveam să ne
convingem, nu este un simplu „secre
tariat tehnic și operativ", ci o insti
tuție care conduce efectiv desfășu
rarea lucrărilor. Cercetătorii plecau
spre unitățile agricole unde se or
ganizează noile plantații pentru a acorda asistență. Interlocutorul nos
tru, inginerul Ion Botu, directorul
stațiunii, înfățișează, conducindu-se
după termenele cuprinse în program,
stadiul acțiunilor la zi. De menționat
că, datorită unei strinse colaborări In
tre organele de specialitate, consiliile
populare și conducerile unităților agricole, s-a încheiat stabilirea ampla
samentelor pentru întreaga suprafață
care urmează să fie plantată. De ase
menea, s-au întocmit documentațiile
pentru schimbarea categoriilor de fo
losință a unor terenuri, iar, intructt
noile plantații se fac pe terenuri în
pantă, multe din ele supuse eroziunii,
au fost făcute fișe pentru lucrările de
combatere a eroziunii solului pe o
suprafață de 20 000 hectare. Urmă
rim mai Îndeaproape ce trebuie rea
lizat în această primăvară din pro
gramul de dezvoltare a producției
pomicole In județul Vîlcea.
Potrivit programului, în acest an
tn județul Vîlcea urmează să se
planteze 700 hectare cu pomi și 375
hectare cu arbuști fructiferi, din
care 550 hectare și, respectiv, 275
hectare In această primăvară. Din
analiza efectuată cu sprijinul or
ganelor de specialitate a rezultat că
există teren pregătit pentru 550 hec
tare pomi și 160 hectare arbuști. Ar
mai fi deci de pregătit 115 hec
tare. Așadar, la această dată, o im

portantă suprafață destinată plantă
rilor de primăvară, lucrări care de
altfel au și început, nu este pregă
tită. Pentru ca lucrările să fie
efectuate in grafic, organele de spe
cialitate solicită Ministerului Agri
culturii ca, pentru acțiunile din po
micultură, motorina să fie reparti
zată separat, astfel Incit să fie fo
losită numai in acest scop. De ase
menea, este necesar să fie asigurate
și utilajele necesare. La I.E.E.L.I.F.
ni s-a prezentat o listă din care re
zulta că, avînd în vedere volumul
mare de lucrări pentru combaterea
eroziunii solului pe terenurile des
tinate viitoarelor plantații, sint ne
cesare, intre altele, 46 buldozere
S 1 500, 19 excavatoare S 1 203, 4
buldozere, numeroase alte utilaje,
precum și instrumente topometrlce.
Desigur, este o problemă pe care
trebuie să o rezolve organele cen
trale de specialitate.
Organizarea noilor plantații de
pomi și arbuști fructiferi presupune.
In al doilea rînd, asigurarea mate
rialului săditor necesar. Pentru su
prafețele ce se plantează în această
primăvară, materialul săditor produs
In pepiniera stațiunii a și fost trans
portat în unitățile agricole. Pentru
arbuștii fructiferi s-a asigurat în
treaga cantitate, dar există un de
ficit de 90 000 de bucăți pomi care
va fi acoperit de trustul pomicultu
rii prin repartiții din alte județe. Să
presupunem că pentru primăvara
acestui an problema va fi rezolvată.
Trebuie luate măsuri In vederea pro
ducerii pe plan local a întregii can
tități necesare Îndeplinirii prevede
rilor din program. Stațiunea de cer
cetări pomicole a solicitat In acest
scop extinderea pepinierei proprii,
astfel incit să se realizeze asolamentul cerut. Mult mai mult tre
buie să se Întreprindă Insă tn ce pri
vește structura speciilor. Pentru acest an, deficitul de prun este de
60 000 bucăți, care se va acoperi prin
procurarea materialului săditor din
alte județe. Or, ținîndu-se seama că
in' pomicultura vîlceană urmează să
predomine prunul, in pepinieră tre
buie să se înmulțească cu prioritate
tocmai această specie.
Ne aflăm in preajma campaniei
de primăvară șl de aceea toate lu
crările din pomicultură trebuie să
fie intensificate. Așa cum arătam, a
început plantarea pomilor. De ase
menea, s-au transportat tn livezi
12 000 tone îngrășăminte organice. în
întreprinderile agricole de stat din
județ, tăierile de fructificare s-au
încheiat. Iar în cooperativele agri
cole au fost făcute în proporție de
80 la sută. în schimb, stropirile de
iarnă au întlrziat, al doilea tratament
a început doar în întreprinderile
agricole de stat și la stațiunea de
cercetări pomicole. Această întîrziera
se datorează neasigurării substanțe
lor de combatere, problemă pe care
organele centrale de resort trebuie
să o rezolve în cel mai scurt timp.
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în planurile economice pentru
acest an și pentru întregul cincinal
1986—1990 există prevederi exprese
referitoare la unul din izvoarele
sigure și ieftine de materii prime :
recuperarea și valorificarea mate
rialelor refolosibile. Realizarea unei
schimbări radicale de atitudine în
problema reciclării resurselor refo
losibile, prin organizarea unor ac
țiuni practice, eficiente de colec
tare și valorificare a acestora, este
o necesitate subliniată în mod deo
sebit de tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretarul general al partidului.
Prin recuperarea, recondiționarea și
refolosirea materialelor, a subansamblelor și pieselor, arăta secre
tarul general al partidului la Con
gresul al III-lea al oamenilor mun
cii, trebuie să asigurăm in multe
sectoare circa 50 la sută din nece
sarul de materii prime și materiale,
iar în unele domenii chiar mai mult.
Ca urmare a măsurilor întreprin
se, In cincinalul trecut și in pe
rioada care s-a scurs din actualul
cincinal, volumul resurselor ma
teriale recuperate și prelucrate a
sporit simțitor ; au fost atrase
in procesul de reciclare noi ma
teriale refolosibile, s-au dezvol
tat capacitățile de producție pen
tru valorificarea acestor resurse
și au fost puse la punct teh
nologii noi de prelucrare. Așa
cum s-a subliniat însă la Plenara
Consiliului Național al Științei și
Invățămîntului, și în domeniul
reciclării materialelor
cercetarea
științifică trebuie să-și aducă o con
tribuție mai substanțială. „Un obiec
tiv important al activității de cerce
tare și proiectare îl constituie, de
asemenea, realizarea programului
de recuperare și valorificare a ma
terialelor refolosibile11. preciza tova
rășa academician doctor inginer
Elena Ceaușescu
în cuvîntarea
rostită la forumul științei și învățămîntului.
Investigații recent efectuate au
evidențiat unele realizări deosebite
în acest domeniu, care probează o
dată în plus că cercetarea științifică

românească este în măsură să solu
ționeze probleme tehnologice de
mare complexitate. Unele din mate
rialele pe care acum un deceniu nu
mai aveam unde să le depozităm,
respectiv așa-numitele „deșeuri",
astăzi au devenit resurse prețioase,
„înnobilate" prin tehnologiile elabo
rate in acest scop. Au fost necesare
cercetări științifice intense pentru
a pune la punct soluții tehnologice
capabile să valorifice Ieftin, cu o
înaltă productivitate, materialele
refolosibile. Temele de cercetare
finalizate și aplicate în producție
s-au materializat prin valorificarea
în condiții de eficiență economică
a unor însemnate cantități de ma
teriale refolosibile, Îndeosebi a celor
rezultate din procesele de producție.
Multe din noile soluții au fost
brevetate In țară șl peste hotare,
bucurindu-se de o apreciere bine
meritată. în ultimii cinci ani, indus
tria reciclării a intrat in posesia a
peste 600 de tehnologii noi de pre
lucrare și valorificare a resurselor
refolosibile, ceea ce a permis reali
zarea unor produse și materii prime
in valoare de peste 72 miliarde lei.
Au fost stabilite soluții și elaborate
tehnologii de recuperare, prelucrare
și valorificare a resurselor refolosi
bile din cele mai diverse sectoare.
Astfel, tn industria extractivă, solu
țiile vizează valorificarea complexă
a iazurilor de decantare, scoase din
funcțiune, prin recuperarea substan
țelor utile conținute șl utilizarea ca
material de construcție a sterilului
rezultat ;• recuperarea elementelor
utile neferoase și a metalelor rare
din iazurile uzinelor de preparare
și a haldelor de mină. în industria
metalurgică, soluțiile permit valori
ficarea complexă a haldelor de
zgură din oțelării prin recuperarea
fierului și utilizarea zgurilor deferate ca material de construcții. Tot
In metalurgie a fost pusă la punct
o tehnologie de recuperare a staniulul din tabla cositorită, alta de re
cuperare șl valorificare superioară
a plumbului din acumulatoarele
uzate, o tehnologie de fabricare a

CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ
în sprijinul industriei reciclării
resurselor refolosibile
vatei minerale din zgura lichidă de
furnal și o originală soluție de va
lorificare superioară a cenușilor de
aluminiu cu conținut ridicat de ulei
și umiditate. în industria chimică,
noile tehnologii permit valorificarea
integrală a polimerilor și elastomerilor din obiectele scoase din uz,
îmbunătățirea
calității uleiurilor
minerale obținute din uleiuri uzate.
Reține atenția și o nouă tehnologie
de valorificare a fosfogipsului din
industria Îngrășămintelor sau de
recuperare a argintului din mate
rialele fotosensibile uzate. în indus
tria ușoară au fost elaborate noi
tehnologii care asigură obținerea de
produse textile (fire, țesături, trico
taje) cu conținut mărit de materiale
refolosibile, recuperarea coloranților și a auxiliarilor chimici din
apele reziduale. în industria hîrtiei
și celulozei au fost puse la punct
soluții de obținere a unor paste
fibroase pe bază de maculatură,
destinate producției de hîrtii și
cartoane de calitate superioară. în
industria de prelucrare a lemnului,
noile tehnologii au permis lărgirea
domeniilor de utilizare a materiale
lor refolosibile din procesele teh
nologice.
Din investigațiile efectuate rezultă
insă că, de regulă, temele de cerce
tare au ca obiect elaborarea și im
plementarea tehnologiilor necesare
recuperării, prelucrării și valorifi
cării materialelor refolosibile rezul-

pSTIINTA-^
în confruntare
creatoare cu
periuțele economiei,
tate numai din procesele de pro
ducție ale unităților beneficiare de
contract, respectiv din unitățile eco
nomice aparținînd ramurii sau subramurii din profilul institutelor res
pective. Practic, nici o temă de
cercetare nu se referă la modalită
țile tehnice de utilizare a resurselor
refolosibile ca materii prime tn
alte ramuri decit tn cele din care
provin. Spre exemplu : recuperarea
substanțelor utile din bateriile us
cate, valorificarea wolframului din
becurile uzate, recuperarea pieselor
și utilizarea materialelor refolosibile
textile uzate In producția de hîrtii
și cartoane, valorificarea cenușilor
de termocentrală, valorificarea cau
ciucului uzat și altele. O asemenea
orientare este generată atlt de pro
filul activității institutelor analizate,
cît și de faptul că obiectul preocu
părilor lor 11 constituie doar acele
resurse care nu implică eforturi

deosebite în ce privește estimarea
cantităților disponibile.
Din analiza activității de pînă
acum rezultă că majoritatea cerce
tărilor științifice vizind reciclarea
resurselor materiale refolosibile au
un pronunțat caracter departa
mental. Pină in prezent, acestea nu
au fost inițiate și efectuate in con
textul complex, integrator al pro
cesului de reciclare a resurselor
materiale refolosibile la nivelul în
tregii economii. în condițiile in care
sfera de cuprindere a reciclării
resurselor materiale refolosibile se
lărgește continuu, crescînd ponderea
celor Încorporate in bunuri scoase
din uz, indiferent că acestea sint
mijloace de producție sau bunuri
de consum, devine imperios necesară
adaptarea cercetării științifice și a
proiectării tehnologice la noile ce
rințe vizind, in principal, asigurarea
caracterului interdisciplinar al stu
diilor efectuate. Aceste cerințe izvo
răsc, în primul rînd, din acumularea
unor cantități tot mai mari de re
surse care nu mai pot fi recuperate
și valorificate In cadrul sectorului
economic care le generează, fiind
necesară redistribuirea lor pe alte
circuite economice, care le pot asi
gura utilizarea în condiții de efi
ciență economică ridicată.
Pe plan mondial, tn domeniul
reciclării re'urselor materiale refo
losibile se manifestă tendința orga
nizării și funcționării unor institute

de specialitate cu un complex profil
tehnic si economic. Astfel. in
cadrul Ministerului Economiei Ma
terialelor din R. D, Germană, func
ționează Institutul de economia
materialelor refolosibile, care are
drept atribuție de bază efectuarea
de cercetări proprii sau, prin co
laborare cu institute aparținînd altor
ministere, pentru găsirea unor noi
metode și domenii de utilizare a
resurselor materiale recuperate. în
U.R.S.S.
funcționează
Institutul
unional pentru resursele refolosi
bile, care îșl desfășoară activitatea
in cadrul Comitetului de stat al
aprovizionării tehnico-materiale și,
alături de Uniunea centrală a resur
selor
secundare, se preocupă de
cercetarea științifică, proiectarea
tehnologică șl introducerea progre
sului tehnic in acest domeniu de
activitate. ȘI în cazul țărilor capi
taliste dezvoltate industrial, orga
nismele guvernamentale au. de re
gulă, atlt atribuții de directlvare și
execuție, cit și de cercetare științi
fică. Această situație este specifică
atît Agenției naționale de recupe
rare șl eliminare a deșeurilor din
Franța, precum șl Agenției pentru
protecția mediului Înconjurător din
S.U.A.. organism subvenționat parțial
din bugetul de stat, tocmai In acest
scop.
Din aceste exemple rezultă că,
o dată cu creșterea cantităților si
diversificarea resurselor potențial
reciclabile, proces care are loc și
in țara noastră, se resimte necesi
tatea coordonării unitare și inte
grării temelor de cercetare in ca
drul programului special de recu
perare și valorificare a resurselor
materiale refolosibile. In care să se
reflecte simultan investigațiile și
soluțiile care vizează fiecare fază a
procesului de reciclare, atît cele de
ordin tehnic, cît și economico-organizatoric. Trebuie să facem preci
zarea că nu este vorba de o coor
donare cu caracter de directlvare,
care In prezent există, ci de identi
ficarea tuturor problemelor ce se
cer soluționate pentru asigurarea

recuperării,
colectării,
selectării,
prelucrării șl valorificării resurselor
refolosibile, in condiții de eficientă
economică ridicată. Pe această bază
se impune implicarea și orientarea
eforturilor mai multor organisme
de cercetare tn cadrul unor acțiuni
coordonate la nivel național, luîndu-se in considerare profilul aces
tora și contribuția pe care o pot
avea în elaborarea unui ansamblu
de soluții tehnico-economice și or
ganizatorice aferente tuturor fazelor
care compun fluxul de reintroducere
în circuitul economic a resursei res
pective. în unitățile de colectare,
circa 2 milioane bucăți anvelope
nereșapabile și 800 tone de articole
din cauciuc uzat așteaptă soluții și
capacități de prelucrare. Anual, mi
lioane de becuri electrice uzate,
baterii uscate și bunuri electrocasnice scoase din uz sint aruncate la
haldele de gunoi deoarece producă
torii așteaptă soluții de recuperare
și valorificare de la unitățile da
colectare, iar acestea așteaptă co
menzi de la producători. Astfel, an
de an, Însemnate cantități de zinc,
mangan, wolfram, metale neferoase,
mase plastice și alte materiale sint
aruncate, in loc să fie recuperate și
valorificate.
Iată de ce trebuie să se constituie
colective cu caracter multidlsciplinar, tn atribuțiile cărora un loc
esențial să-l ocupe coordonarea la
nivel național a eforturilor diferi
telor compartimente din cadrul mi
nisterelor si al altor organe econo
mice cu sarcini exprese in domeniul
recuperării, prelucrării și valorifi
cării materialelor refolosibile. Este
vorba de abordarea sistematică a
principalelor aspecte — de la recu
perare, colectare, sortare, prelucrare
și pînă la valorificarea materialelor
refolosibile — de care depinde
reciclarea eficientă a tuturor resur
selor materiale refolosibile.

Inq. Ion Gh. BADEA

Ministerul Aprovlzionârii
Tehnico-Materiale și Controlului
Gospodăririi Fondurilor Fixe
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Itinerar al păcii, înțelegerii și cooperării în țări ale Asiei

VIZITA OFICIMLl DE PRIETENIE ft TOVABASULUI NICOLAE CEAUSESCU,
ÎMPREUNA CU TDVARflSA ELENA CEAUSESCU. IN REPUBLICA INDIA
Telegrame de la bordul avionului prezidențial
Tovarășului TODOR JIVKOV

Domnului SADDAM HUSSEIN

Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar,
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria
SOFIA
Survolînd teritoriul Republicii Populare Bulgaria, îmi este deosebit de
plăcut să vă adresez un cordial salut tovărășesc, împreună cu cele mai bune
urări de sănătate și fericire personală, iar poporului bulgar vecin și prieten,
noi și tot mai mari succese în edificarea societății socialiste dezvoltate.
Sînt convins că relațiile de prietenie tradițională și colaborare pe mul
tiple planuri dintre partidele și țările noastre se vor dezvolta continuu, in
spiritul înțelegerilor convenite împreună, spre binele ambelor popoare, în in
teresul cauzei socialismului, al colaborării și păcii în întreaga lume.

Președintele Republicii Irak
BAGDAD
Survolînd teritoriul Republicii Irak, vă adresez un cordial salut prietenesc
și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de pace și prospe
ritate pentru poporul irakian prieten.
Doresc să-mi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare
româno-irakiene vor cunoaște o dezvoltare continuă, în interesul și spre bi
nele popoarelor țărilor noastre, al cauzei generale a păcii in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general
al Partidului Comunist Român,
Președintele
Republicii Socialiste România

' ■

Domnului KENAN EVREN

Alteței Sale șeic
ISSA BIN SALMAN AL KHALIFA
Emirul Statului Bahrein

Președintele Republicii Turcia

ANKARA
Cu prilejul survolării teritoriului Republicii Turcia, Îmi este deosebit de
plăcut să vă adresez un salut cordial, împreună cu cele mai bune urări de
sănătate șl fericire personală, de progres, prosperitate și pace pentru poporul
turc prieten.
îmi exprim convingerea că, prin eforturile noastre comune, raporturile
de prietenie și colaborare multilaterală dintre România și Turcia se vor dez
volta continuu, spre binele și în interesul ambelor țări și popoare, al cauzei
păcii și înțelegerii în Balcani, in Europa și în lume.

MANAMA
Cu prilejul survolării teritoriului Statului Bahrein, im! este deosebit de
plăcut să vă adresez un călduros salut prietenesc împreună cu cele
mai bune urări de progres, prosperitate și pace pentru poporul țării
dumneavoastră.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

Domnului SPYROS KYPRIANOU

Ședință festivă la New Delhi

AL-NAHAYYAN

Președintele Emiratelor Arabe Unite

Președintele Republicii Cipru
,
NICOSIA
îmi este deosebit de plăcut ca, survolînd teritoriul țări! dumneavoastră,
să vă adresez un salut călduros și cele mal bune urări de sănătate și feri
cire, de progres și prosperitate pentru poporul cipriot prieten.
Exprim, și pe această cale, convingerea că relațiile de prietenie șl co
laborare dintre Republica Socialistă România și Republica Cipru vor cu
noaște o dezvoltare continuă, în interesul și spre binele celor două țări și
popoare, al cauzei destinderii, colaborării și păcii in lume.

Pe aeroport, râspunzînd la întrebările ziariștilor

Alteței Sale șeic
ZAYED BIN SULTAN

ABU DHABI
Folosesc prilejul survolării teritoriului Emiratelor Arabe Unite pentru
a vă adresa un salut călduros și cele mai bune urări de sănătate și fericire
personală, de pace și prosperitate pentru poporul țării dumneavoastră.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

OMAGIU PERSONALITĂȚII
PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI

NEW DELHI 9 (Agerpres). —
La 9 martie, ziua sosirii în India
a tovarășului Nicolae Ceaușescu,
împreună cu tovarășa Elena
Ceaușescu, în vizita oficială de
prietenie, la New Delhi a avut
loc la Clubul presei o ședință
festivă, prezidată de primarul
orașului, M.S. Sathi. In cadrul
manifestării au fost evidențiate
bunele relații româno-indiene,
rolul noului dialog la nivel înalt
în dezvoltarea continuă a acestor
raporturi.
Participanții la manifestare au
omagiat personalitatea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, președin
tele Republicii Socialiste Româ
nia, exprimînd bucuria cetățeni
lor capitalei indiene față de vi
zita oficială de prietenie pe care
președintele României socialiste,
împreună cu tovarășa Elena
Ceaușescu, o efectuează în India
și rugind să fie transmise înalților oaspeți români cele mai
alese urări.

tn cadrul ședinței festive a
fost inaugurată Societatea indoromână de studii istorice și a fost
lansată lucrarea „Noua ordine
economică internațională în con
cepția președintelui României
socialiste, Nicolae Ceaușescu",
apărută în editura Indiană „Socialook International Publica
tions".
Prezentînd lucrarea, primarul
orașului Delhi a subliniat im
portanța contribuției tovarășului
Nicolae Ceaușescu, a concepțiilor
sale pentru procesul istoric de
făurire a României moderne, ca
și pentru formarea unei lumi
mai drepte și mai bune. Subli
niind justețea și profunzimea
ideilor expuse în lucrare, pri
marul M. S. Sathi a apreciat că
problema noii ordini economice
internaționale este de o deose
bită actualitate și importanță în
lumea contemporană, iar concep
ția președintelui
Nicolae Ceaușescu reprezintă un

Sultanul Omanului

Domnului HAFEZ AL-ASSAD
Secretar general al Partidului Baas Arab Socialist din Siria,
Președintele Republicii Arabe Siriene
DAMASC
îmi este deosebit de plăcut oa, survolînd teritoriul Republicii Arabe Si
riene, să vă adresez un cordial salut, împreună cu cele mai bune urări de
sănătate și fericire personală, iar poporului sirian prieten pace și prosperitate.
Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că relațiile de
prietenie și colaborare statornicite intre țările noastre se vor dezvolta con
tinuu și în viitor, în spiritul și pe baza înțelegerilor convenite împreună, spre
binele și in interesul ambelor popoare, al cauzei înțelegerii și păcii în lume.

LANSAREA LUCRĂRII „NOUA ORDINE ECONOMICĂ INTERNAȚIONALĂ
IN CONCEPȚIA PREȘEDINTELUI ROMĂNIEI SOCIALISTE. NICOLAE CEAUȘESCU

NICOLAE CEAUȘESCU

mare aport la înțelegerea corec
tă și definirea căilor de soluțio
nare a acestor probleme.
In cadrul manifestării au mai
luat cuvîntul profesor doctor Satish Gang de la Universitatea
Delhi, profesor Deepak Kumar
și B. C. Gupta, președintele Aso
ciației indo-române de studii
istorice. Vorbitorii au subliniat
cu satisfacție importanta istorică
pe care o are vizita oficială de
prietenie în India a tovarășului
Nicolae Ceausescu, președintele
Republicii Socialiste România,
împreună cu tovarășa Elena
Ceaușescu.
La adunarea festivă au partici
pat parlamentari, academicieni,
profesori universitari si ziariști.
Cu același prilej, la clubul pre
sei din New Delhi a fost pre
zentată și o expoziție de carte
românească cuprinzînd lucrări
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu.
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România.

Maiestății Sale QABUS BIN SAID

Secretar general
al Partidului Comunist Român,
Președintele
Republicii Socialiste România

Maiestății Sale HUSSEIN IBN TALAE
Regele Regatului Hașemit al Iordaniei
AMMAN
Survolînd teritoriul Regatului Hașemit al Iordaniei, am deosebita plăcere
de a vă adresa un salut călduros și cele mat bune urări de sănătate și feri
cire personală, de progres și prosperitate pentru poporul iordanian prieten.
îmi exprim și cu acest prilej convingerea că relațiile de prietenie și co
laborare multilaterală dintre țările noastre vor cunoaște o dezvoltare con
tinuă, în interesul popoarelor român și iordanian, al cauzei păcii, destinderii
și înțelegerii în lume.

MASCAT
Cu prilejul survolării teritoriului Sultanatului Oman, doresc să adresez
un salut cordial, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire
personală, de pace, progres și prosperitate pentru poporul omanez prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

Domnului SEYYED ALI KHAMENEI
Președintele Republicii Islamice Iran
TEHERAN
Survolînd teritoriul Republicii Islamice Iran, am plăcerea să vă adresez
cele mai bune urări de sănătate șl fericire personală, de pace și prosperitate
pentru poporul iranian prieten.
Exprim convingerea că relațiile de prietenie șl colaborare dintre Repu
blica Socialistă România și Republica Islamică Iran se vor dezvolta in con
tinuare, atît pe pian bilateral, cit și în sfera relațiilor internaționale, cores
punzător intereselor de progres ale popoarelor noastre, cauzei păcii in
lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

Maiestății Sale FAHD IBN ABDUL AZIZ AL SAUD
Regele Regatului Arabiei Saudite
RIAD
Cu ocazia survolării teritoriului Regatului Arabiei Saudite, Im! face o
deosebită plăcere să vă adresez un salut călduros, împreună cu cele mai bune
urări de sănătate și fericire personală, de progres, prosperitate și pace pen
tru poporul țării dumneavoastră.

Domnului general MOHAMMAD ZIA-UL HAQ
Președintele Republicii Islamice Pakistan
ISLAMABAD
Im! este deosebit de plăcut ca, survolînd teritoriul Republicii Islamice
Pakistan, să vă adresez un salut călduros și cordiale urări de sănătate și fe
ricire, de progres și prosperitate pentru poporul prieten pakistanez.
Aștept cu plăcere apropiata noastră intîlnire și îmi exprim convingerea
că ea se va înscrie ca un nou moment important in dezvoltarea relațiilor de
prietenie și colaborare dintre țările și popoarele noastre.

NICOLAE CEAUȘESCU

NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

Președintele
Republicii Socialiste România
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Marile unități economice
existente astăzi pe plat
formele industriale ale
orașului de la porțile Del
tei Dunării au apărut în
ultimele
două
decenii.
Mîndria tulcenilor este
combinatul metalurgic. Pri
ma șarjă de feroaliaje
s-a turnat aici în iulie
1976.
Ferosiliciu,
feromangan, ferocrom, silicomangan, siliciu tehnic re
prezintă acum aliaje de o
valoare deosebită, pe care
economia țării nu le mai
importă. întreaga istorie
a acestor aliaje metalice,
deosebit de importante pen
tru industria românească,
este o lungă salbă de intimplări în care oamenilor
li s-a cerut să treacă pro
be severe de ingeniozitate,
de pricepere, de conștiință
muncitorească.
Oamenii
combinatului, cum vom
vedea, s-au aflat mereu in
fața unor demersuri teme
rare, cînd o acțiune sau o
profesie a trebuit să fie
luată de la capăt.
în urmă cu 11 ani. cind
Ia Tulcea se pregătea
elaborarea primei șarje
de ferosiliciu, pentru cei
cîțiva
specialiști și oțelari învestiți cu această
mare răspundere existau
încă multe necunoscute.
„Orice început este greu
— ne spune inginerul Cris
tian Boiangiu, unul din
specialiștii care au primit
misiunea realizării fero
aliajelor pentru prima dată

în tară, acum directorul
combinatului.
înainte de
producerea primei șarje a
fost momentul încălzirii
cuptorului. Trebuie spus
că de la partenerul care
ne-a livrat primele cup
toare nu am luat și tehno
logia elaborării feroaliaje
lor. Tehnologia am stabi
lit-o noi. cu cîțiva specia
liști veniți din diferite uni
tăți siderurgice din țară.
Soluția cunoscută de în
călzire a cuptoarelor de
tipul celui pe care il
aveam noi era una singură
— cu gaze. Noi nu aveam
gaze. Am încercat cu lem
ne. Nu a mers. Ne-am
frămintat cîteva zile și
nopți. Am căutat literatură
de specialitate. Nu exista
nici o altă experiență în
acest sens. Cineva a avut
Ideea să utilizăm energia
electrică. în vremea aceea
nu mai încercase nimeni
să încălzească cuptoarele
de producere a feroaliaje
lor în acest mod. Am cer
cetat fenomenele care se
vor produce și am trecut
la folosirea acestui proce
deu. Am depășit impasul
in care intrasem, utilizînd
primii in lume această teh
nologie. Cercetările făcu
te ulterior de alti specia
liști din lume au dovedit
că este una dintre tehno
logiile cele mai eficiente
și a fost preluată de multi
producători".
S-a dat prima șarjă de

feroaliaje. Problemele teh
nice ce urmau a fi rezol
vate erau multe și dintre
cele mai complicate. Teh
nologia de turnare aplicată
în combinat nu era efi
cientă. 70—80 de oameni
munceau din greu în hala
de turnare, Iar producția

care am trecut în numai
cîțiva ani în această amplă
bătălie pentru obținerea
tuturor feroaliajelor de
care are nevoie economia
națională au creat un cli
mat eficient de aplicare a
ideilor îndrăznețe ale oa
menilor din combinat —

nătate a întîrziat să ne
trimită această materie
primă. Cîteva cuptoare
trebuiau să fie oprite apro
ximativ o lună.
Atunci,
împreună cu
alte cadre
tehnice, am studiat posi
bilitatea înlocuirii mine
reului de mangan în fabri

Severin Iriciuc, secretarul
comitetului
de partid al
combinatului. „Cînd am
venit la Tulcea. mărturi
sesc. mi-a fost cam tea
mă. Aveam experiență su
ficientă în producerea ote
lului, absolvisem școala
de maiștri otelari. Ceea ce

te oricărui început de
drum. Pentru noi mereu
apare cîte un început de
drum. Combinatul se dez
voltă in fiecare an. Cerin
țele economiei naționale
sporesc. Acum producem
vreo zece sortimente de
feroaliaje. Fiecare tehno

DIN ACTUALITATEA SOCIALISTA A ȚĂRII
• reportaje • însemnări •

Climatul ingeniozității tehnice
SECVENȚE
era doar jumătate din cit
realizau alte uzine de
feroaliaje din lume. A
apărut atunci ideea tur
nării pe benzi. Proiectanții
au calculat, au făcut unele
modificări la instalații ;
specialiștii tulceni, la rîndul lor, au modificat in
stalațiile proiectate găsind
soluția optimă. Fluxul de
turnare funcționează acum
perfect. 4 oameni realizea
ză o producție dublă față
de cit obțineau cu vechea
tehnologie cei 70—80 de
muncitori.
„împrejurările grele prin

LA

COMBINATUL

ne spune inginerul Roman
Ancuț. posesor a zece bre
vete de invenții, majori
tatea obținute de cînd a
venit la Tulcea. Angajați
în această bătălie de care
depindea bunul mers al
oțelăriilor țării, am avut
libertatea de a gindi. s-a
dat dovadă de receptivita
te față de fiecare idee oricît de îndrăzneață ar fi
părut,
chiar și față de
acelea care păreau a fi
nerealizabile.
Iată
un
exemplu. La un moment
dat, furnizorul de mine
reu de mangan din străi

METALURGIC

carea feromanganului cu
zgura rezultată de la pro
ducerea silicomanganului.
în cîteva zile am demon
strat că din „munții" de
zgură aflați în curtea com
binatului putem produce
feroaliaje. Acum procentul
de refolosire a zgurii in
procesul de producție este
de 80 Ia sută. Indicele de
extracție a metalului din,
minereu a sporit la aproa
pe 95 la sută, inregistrînd
cel mai ridicat indice de
folosire a minereului de
mangan din lume".
Discutăm cu maistrul

DIN

TULCEA

trebuia să tac aici nu avea
insă nimic comun cu ce
făcusem pină atunci. Era o
altă meserie 1 Teoretic, în
vățasem in perioada cînd
se pregătea punerea în
funcțiune a primului cup
tor. Știam
insă că nu-i
de ajuns. Aveam sentimen
tul necesității lucrului pe
care ești chemat să-l faci
și asta mi-a insuflat curaj.
Climatul de muncă din
combinatul nostru, care dă
in prezent posibilitatea ce
lor cu idei să se afirme,
l-am creat noi în confrun
tarea cu greutățile ineren

logie folosită este creația
specialiștilor din unitatea
noastră. Am fost șl sintem
sprijiniți de Institutul de
cercetări metalurgice, idei
le aparțin însă Oamenilor
din combinat. Anul trecut,
de exemplu, economia na
țională avea nevoie de
cantităt! mai mari de ferowolfram. Unii au fost de
părere că industria noas
tră nu poate produce acest
aliaj. Se mai făcuseră
unele încercări care au dat
greș. Ni s-a propus și
nouă să încercăm. Tehno
logia utilizată de cei mai

multi producători are mul
te inconveniente, in afara
consumului foarte mare
de energie electrică. Noi
am găsit o altă soluție
care înlătură aceste incon
veniente. Instalațiile au
fost concepute și realizate
de formația de oțelari pe
care o conduc, împreună
cu inginerul Victor Spinu.
Ea asigură producerea în
tregii
cantități de ferowoîfram de care are ne
voie economia națională
pentru, obținerea oteluri
lor înalt aliate".
în combinat noul te întîmpină la tot pasul Cele
zece tehnologii originale
de producere a feroaliaje
lor aplicate de metalurgiștii
tulceni constituie
realizări tehnice deosebite.
Unele Insă, ne spunea di
rectorul combinatului, nu
mai corespund. Nu că ar
fi mai puțin eficiente decit
altele folosite pe plan
mondial.
„Propria expe
riență — detaliază ingine
rul Roman Ancut — ne
arată că sînt încă multe
rezerve de reducere a con
sumului de energie electri
că. De aceea studiem îm
bunătățirea
procedeelor
tehnice de elaborare a
ferocromului, a feroaliaje
lor afinate. Sînt aliaje
care înglobează încă prea
multă energie electrică".
Cuptorul de ferocrom se
află în răspunderea unei
echipe de ingineri, maiștri
și otelari cu înaltă califi

care, condusă de Inginerul
Ancuț. Practic, cuptorul a
fost singularizat din punct
de vedere tehnologic. Gru
pul de specialiști care și-a
asumat răspunderea încer
cării noii tehnologii au
latitudinea să acționeze
cum cred mai bine de
cuviință. Primele rezul
tate au și apărut : consu
mul de energie electrică
pe tona de ferocrom a fost
redus cu citeva procente
care înseamnă sute de
MWh energie economisită
pe an.
Subinginerul
Gheorghe
Baciu, autorul a numeroa
se tehnologii noi. ne spu
nea că realizarea la care
tine cel mai mult — noua
metodă de formare a elec
trozilor — a fost îmbună
tățită nu de mult de doi
muncitori : Nicolae Pis și
Glogor Sim. „Ei au avut o
idee mai bună decit a
mea, care este deja apli
cată. Efectul ? Se econo
misește
jumătate
din
masa carbonică pe care o
foloseam
mai
înainte".
Această mișcare a ideilor
în marea unitate economi
că tulceană este continuă.
Ea rodește necontenit.
Spiritul inventiv al co
lectivului se probează prin
soluții valoroase. Soluții
care, la rîndul lor. probea
ză spiritul revoluționar al
oamenilor.

Neculal AM1HU1ESE1
corespondentul „Scinteii*
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0 politică profund revoluționară, pentru om, pentru toți fiii

țării, o politică a respectului și prieteniei între popoare
Aspirații comune,
înfăptuiri comune
,,Istoria trebuie să serveas
că — sublinia
tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU la ședința
comună a consiliilor oamenilor
muncii de naționalitate maghiară
și germană — nu accentuării stă
rilor de lucruri negative, ci apro
pierii și înfrățirii între popoare".
Acest adevăr călăuzește activitatea
tuturor istoricilor din țara noastră
in munca de prezentare științifică
a realității istorice, referitoare atit
la poporul român, cit și la po
poarele cu care acesta a venit în
contact de-a lungul existenței sale.
Nu poți fi considerat patriot re
voluționar dacă nu respecți alte
popoare, libertatea și independen
ța lor. Faptul că în unele țări occi
dentale au fost publicate materiale
denigratoare referitoare la istoria
poporului român l-am considerat
ca făcînd parte din arsenalul unei
lumi condamnate de istorie. Dar,
spre surprinderea noastră, iată că
asemenea mistificări nu au apărut
doar acolo, ci și într-o țară vecină.
„Cum se poate concepe — spunea
tovarășul Nicolae Ceaușescu — ca
o Academie de științe să dea girul
său unor texte și lucrări care jig
nesc alte popoare ? Ce știință este
aceasta ?“ Ce fel de probitate isto
rică este aceea să susții, de pildă,
o teorie ca cea rosleriană, a cărei
denumire însăși este sinonimă as
tăzi, în lumea științei istoriei, cu
incompetența, cu mistificarea ca
urmare a lipsei de consistență și
adevăr științific ? Referindu-se
la
teoria rosleriană. potrivit
căreia, la venirea lor. maghia
rii ar fi găsit o Transilvanie nelocuită. românii apărînd
aici abia în secolul al XIII-lea,
istoricul american Jan Matley
afirma că „este o teorie fantezistă,
care, nefiind confirmată prin iz
voare istorice, nu poate fi accepta
bilă nici măcar ca ipoteză". Dacă
n-ar fi existat pretenții expansio
niste, continuă el „este puțin pro-

MICA INDUSTRIE

babil ca o asemenea teorie să fi
fost vreodată născocită".
Desigur că aceia care reactivea
ză astfel de teze nu urmăresc alt
ceva decit subminarea colaborării
și prieteniei dintre poporul român
și cel maghiar. Referindu-se la re
lațiile româno-maghiare, Avram
Iancu aprecia că „cine seamănă
discordie și ură intre aceste doua
națiuni surori este trădător al pro
priei națiuni". Poporul român a
avut multe interferențe cu cel ma
ghiar de-a lungul istoriei. Stau do
vadă luptele și năzuințele comune:
răscoala de la Bobîlna din 1437 și
războiul țărănesc condus de Gheorghe Doja, la 1514, cînd români și
maghiari s-au ridicat împotriva ex
ploatatorilor; luptele și victoriile
antiotomane de sub conducerea lui
Iancu de Hunedoara, participarea
secuilor la luptele de apărare duse
de Ștefan cel Mare și la înfăptui
rile lui Mihai Viteazul. Țările ro
mâne, de o parte și de alta a Carpaților, au reușit să-și păstreze în
tot cursul Evului mediu autonomia
în condițiile în care regate puter
nice, cum era cel al Ungariei, au
căzut sub robia otomană.
Tocmai de aceea surprinde omi
terea sau minimalizarea cu bună
știință, dintr-o lucrare istorică ce
se vrea științifică, a unor aseme
nea momente ale coexistenței și
colaborării, ca și multe altele pe
care nu le-am mai amintit. Cum
la fel de neînțeles sînt neadevăru
rile și răstălmăcirile ce se fac au
zite chipurile cu privire la situația
minorității maghiare din România.
Pentru toți cei ce răstălmăcesc
adevărul istoric, ca și realitățile
țării noastre, le reamintim, spre
ținere de minte, că la noi în Re
publica Socialistă România, prin
grija partidului, problema națională
a fost rezolvată în mod strălucit
și definitiv.
Mărețele înfăptuiri ale oamenilor
muncii din patria noastră, sub con-

ducerea Partidului Comunist Ro
mân, a secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, sînt ro
dul deplinei egalități In drepturi,
al aspirațiilor, al muncii și înfăp
tuirilor comune ale tuturor cetățe
nilor români, indiferent de naționa
litate, ai justeței politicii naționale
a partidului și statului nostru și de

Așa cum se prezintă el azi, Săla
jul — străveche vatră românească
— schimbat din temelii, cu o outernică industrie, cu o agricultură
prosperă, cu o intensă viață socialculturală, este rezultatul politicii
științifice de dezvoltare armonioa
să a tuturor zonelor țării, promo
vată consecvent de partidul nostru,
de secretarul său general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. Este rodul op
țiunii profund patriotice, manifes
te, privind asigurarea condițiilor
necesare împlinirii personalității
tuturor locuitorilor din România,
fără deosebire de naționalitate.
Condiții egale de muncă și viață —
realități care se constituie In cel
mai elocvent argument al atașa
mentului, adeziunii noastre totale
față de politica internă și externă
a partidului și statului nostru, în
izvorul gratitudinii, respectului, în
crederii și admirației față de cel
mai iubit fiu al României, tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
Ca fii ai acestei patrii, pe care o
iubim cu toată ardoarea, și noi,
dascălii, ne-am preocupat șt ne
preocupăm de realizarea unei noi
calități în domeniul nostru de acti
vitate. Pornind de la realitățile la
care m-am referit, noi, slujitorii
învătămîntului, avem drept obiec
tiv principal însușirea de către toți
elevii a limbii comune a muncii, a
iubirii de patrie, a iubirii de om.
Pentru înfăptuirea acestui obiectiv
acționăm toți dascălii, în deplin
consens cu ideile desprinse din
magistrala cuvîntare a secretarului
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rezultatele bune nu întîrzie; dar și invers!

teatre
• Teatrul Național
(14 71 71,
sala
Mare) : A douăsprezecea noapte —
18 ; (sala Amfiteatru) : între patru
ochi (B) — 18 ; (sala Atelier) :
Faleza — 18 ; (sala Studio-99) : Pele
rinaj sentimental ; „Versuri și ima
gini" — 16.30
• Teatrul de operetă (14 80 11, la sala

lație va fi de peste 10 milioane lei.
Din paleta largă a resurselos, cele
mai la indemînă sînt piatra de con
strucție, lemnul, resturile de cardă
si scamele de la filaturi, căzăturile
de fire de Ia tricotaje, cupoanele de
țesături, de textile nețesute. restu
rile de la fabricile de confecții, nuielele, sorgul și multe altele. Din acest punct de vedere, cooperările
dintre secțiile și atelierele consiliu
lui popular al comunei Rodna, de
exemplu, cu Centrala minereurilor
neferoase Baia Mare, ale unităților
din Dumitra cu întreprinderea de
utilaj tehnologic și Trustul I.A.S.
Bistrița, ale celor din comuna Ceta
te cu întreprinderea de produse electrotehnice Bistrița — iar exem
plele ar putea continua — fac do
vada că. unde există preocupare.

însemnări din județul
Bistrița-Năsăud
rezultatele sînt reciproc avantajoase,
conducind spre realizări tot mai în
semnate.
Dar, dacă la nivel de județ, pro
gramele iși găsesc in general mate
rializare, din păcate, în diferite
puncte se constată și nedorite ex
cepții, în sensul că nu toate consi
liile populare își indeplinesc cores
punzător atribuțiile ce le revin in
privința valorificării materiilor pri
me locale, în scopul dezvoltării eco
nomice a localităților. Vom
face
apel doar la citeva exemple com
parative.
Mai întîl — două comune frun
tașe. Bunăoară, în 1984, comuna Maieru realiza, valoric, o producție
economică de 414 000 lei. în 1986,
prin eforturile depuse, prin spiritul
de inițiativă și inventivitate des
fășurat, comuna a atins un nivel de
peste 3,6 milioane lei, iar la pres
tări de servicii de aproape un mi
lion lei (milion realizat numai prin
Înființarea pe lingă consiliul popu
lar a unui sector de prestații în con
strucții). Dacă Maieru este o loca
litate de munte, din zona necooperativizată. Șieuțul, în schimb, face
parte din zona cooperativizată și
e o așezare de luncă. Și aici, vala
loarea producției a ajuns de
80 000 lei in 1984 la peste 4 milioane
lei în 1986.
Să ne oprim insă șl la situația
asemănădin alte două comune
toare. De pildă, Feldru are foarte
multe condiții comune cu Maieru și
numără aproape 8 000 de locuitori.
Cu toate acestea, nivelul valoric al
producției realizate in 1986 nu a de
pășit 284 000 lei. față de 800 000 lei
planificați (iar dacă descifrăm din
ce se compun aceste încasări rezul
tă că aproape jumătate — 105 000 lei
mică a Teatrului Național) : Parada
melodiilor — 18,30
O Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra*
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) :
Trenurile mele — 18 ; (sala Grădina
Tcoanei, 11 95 44) : Hamlet — 17
• Teatrul Mic (14 70 81) : Mitică Po
pescu — 18
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Ro
manță tîrzie — 18.30
• Teatrul
de comedie
(16 64 60) :
Slugă la doi stăplni — 18
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala

Octav MONORANU

directorul Muzeului județean
Suceava

Condiții egale de împlinire
a personalității umane

I

Dacă In urmă cu numai șapte ani,
In județul Bistrița-Năsăud doar ora
șul de reședință se autofinanța, în
momentul de față toate unitățile
administrativ-teritoriale ale județu
lui se autofinanțează. Faptul a fost
posibil datorită transformărilor în
noitoare petrecute și în această par
te de tară, dezvoltării sale economi
ce, preocupărilor consiliilor popu
lare teritoriale, sub îndrumarea or
ganelor de partid, pentru a se or
ganiza în fiecare localitate activități
productive rentabile, a se dezvolta
prestările de servicii și a se valo
rifica superior resursele locale, ca și
materialele refolosibile.
Un element din cele mai pregnan
te ale experienței acumulate este
faptul că pe parcursul cincinalului
precedent industria mică și prestă
rile de servicii (pe total județ și
sectoare) și-au dublat activitatea,
sporind practic de 2,1 ori. Cel mai
important „salt" l-a cunoscut acti
vitatea secțiilor de producție și ate
lierelor din rețeaua consiliilor popu
lare, care și-au sporit creșterea in
ce privește volumul valoric al reali
zărilor, ajungîndu-se, de Ia 14 acti
vități in 1980. la nu mai puțin de
560 de activități (în 36 profiluri dis
tincte) la finele lui 1986.
în anul care a trecut, pentru
procurarea de utilaje în vederea
creșterii dotărilor și modernizărilor,
ca și a înființării de noi activități
de mică industrie și prestări servi
cii. in rețeaua consiliilor populare
au fost investiți 1,4 milioane lei —
fonduri ce s-au materializat. între
altele. în noile capacități pentru pre
lucrarea lemnului (din comuna Rebrișoara), în rotăriile și fierăriile de
la Salva și orașul Năsăud etc. în
actualul an, fondurile prevăzute la
acest capitol întrec cu 1.6 milioane
lei pe cele din 1986. Este rentabil
un asemenea proces ? Fără îndoială
că da. din moment ce beneficiul
net realizat a atins, doar în prece
dentul exercițiu financiar, peste 7
milioane lei. Pe lingă acestea, nu
mai din beneficiul peste plan, la
fondul de autofinanțare s-au putut
destina 4.5 milioane lei.
„Banii investiți trebuie să fie re
cuperați și să aducă beneficii intr-un
scurt interval de timp" — această
opinie a călăuzit activitatea consi
liului popular județean. în acest
sens, s-a acordat atenție resurselor
locale — respectiv inventarierii lor,
recirculării materialelor recuperabi
le și refolosibile, stimulării coope
rărilor cu marea Industrie. Sub aceste aspecte, sînt demne de urmat
inițiativele consiliilor populare din
Lechința. Mărișelu. Nușeni. Braniș
te. Măgura Ilvei, Rodna, Cetate, ca
și activitatea de excepție a munici
palității din Bistrița, unde valoarea
producției-marfă industriale va de
păși în 1987 30 milioane lei. iar a
prestărilor de servicii pentru popu-

aceea respingem cu toții orice În
cercări de imixtiune în viața in
ternă a patriei scumpe — Repu
blica Socialistă România.

— au provenit din exploatarea lem
nului pentru foc din pădurile comu
nale) — incit orice comentarii des
pre dezvoltarea serviciilor devin de
prisos. La Silivașu de Cîmpie, co
mună comparabilă cu Șieuțul, s-au
realizat in 1986, din producții și
prestații, doar 42 000 lei, față de
200 000 lei cit era planificat.
Situațiile diferite în'care se află
dezvoltarea micii industrii in localitățile din județul Bistrița-Năsăud
reflectă, de fapt, nivelul preocupăuneori prioritare, insistente,
rilor
alteori colaterale sau chiar periferi
ce — ale factorilor de răspundere
locali, în primul rind ale primarilor,
birourilor executive ale consiliilor
populare, atenția discontinuă și per
sistența unor manifestări de sub
apreciere a acestui domeniu, hotăritor pentru autofinanțarea locali
tăților. Este inadmisibil, de exem
plu, ca o localitate cum este Sili
vașu de Cimpie să realizeze o pro
ducție — a micii industrii — doar
de 42 000 lei, în timp ce în alte loca
lități asemănătoare se realizează
4—5 milioane lei 1 Evident că nu
pot fi valabile nici un fel de justifi
cări ; cu atit mai mult, cu cit re
sursele naturale — tufurile vulca
nice, apele minerale, agregatele de
balastiere, andezitele pentru con
strucții — deși existente aproape
peste tot, nu se regăsesc decit spo
radic în producția secțiilor de mică,
industrie ale consiliilor populare. Și
să mai adăugăm că există nu numai
resurse, ci și experiențe pozitive,
semnificative — de pildă folosirea
andeziteior extrase la cariera comu
nei Măgura Ilvei : calitatea deose
bită â produselor realizate anul tre
cut, onorarea promptă a contracte
lor la export au determinat sporirea
cererii partenerilor străini de la
600 tone la 2 700 tone.
Valoric, volumul activității micii
industrii și prestărilor de servicii a
depășit, la nivel de județ, pragul a
4 000 lei pe locuitor, urmînd să
atingă la finele lui 1987 5 000 lei pe
locuitor. Or. pînă la nivelul de
11 000 lei, cit trebuie să se înregis
treze la sfîrșitul actualului cincinal,
mai e un drum lung de parcurs. El
poate fi străbătut, și încă intr-un
ritm viu dacă va spori interesul și
preocuparea pentru valorificarea ma
rilor rezerve încă neutilizate existen
te în comunele și satele acestor ținu
turi. Este de datoria consiliilor popu
lare să dinamizeze activitatea acestui
sector, să caute și să găsească noi
resurse și să urmărească valorifi
carea lor superioară, să formeze me
seriașii necesari incit în cel mai
scurt timp mica industrie să cunoas
că dezvoltarea necesară și să aducă
o contribuție mult sporită la pro
gresul economic al județului.

general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, la ședința co
mună a consiliilor oamenilor mun
cii de naționalitate maghiară și
germană.
Exercitînd un drept și făclndu-mi
din aceasta o datorie de conștiință,
resping afirmațiile și tezele vehicu
late in afara granițelor noastre,
care denaturează realitățile de aici.
Eu și concetățenii mei beneficiem
direct de politica națională justă,
principială, științifică a partidului
și statului nostru, de drepturile șl
libertățile de care se bucură națio
nalitatea maghiară din România.
Manifestîndu-mi adeziunea tota
lă la tezele cuprinse în cuvîntarea
tovarășului Nicolae Ceaușescu, do
cument programatic de inestimabilă valoare teoretică și practică,
imi exprim hotărîrea de a acționa
— atit in calitate de președinte al
Consiliului oamenilor muncii de
naționalitate maghiară din Sălaj, cit
și în nobila calitate de dascăl
pentru transpunerea in viață a ge
neroaselor orientări și indicații date
de secretarul general al partidului,
pentru traducerea în viață a poli
ticii partidului nostru comunist,
politica înfloririi iubitei noastre
patrii, România socialistă.

Prof. SZI1AGYI luKu
director adjunct al Liceului
de matematicâ-fizică din Zalău,
președintele Consiliului oamenilor
muncii de naționalitate maghiară
din județul Sălaj

tV
20,00 Telejurnal
20,20 Viața economică
20,35 Teatru TV (color).
„Scene din
viața Măriei", de Paul Ioachim.
tu : Tora Vasllescu, Dan Condurache, Mitică Popescu, Petre Moraru, Cornelia Pavlovici, Candid
Stoica, Bogdan Stanoevicl, Gheorgne Simonca, Paul lîadolski, Dan
Puric, Manuela Ciucur, Mariana
Baboi, Vaslle Gherghllescu și co
piii lonuț Gheorghiu, Eduard Bercaru, Alexandra și Ilinca Nanoveanu, Diana Petrescu. Mihai Mitoșeru, Doris Fus, Oliver Sterian.
Regia artistică : Constantin Dicu
21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

Polivalența clubului muncitoresc
Am urmărit cu puțin timp in urmă,
pe parcursul unei săptămlni obiș
nuite de lucru, activitatea culturalartistică și tehnico-științifică, desfă
șurată la întreprinderea de autoca
mioane din Brașov. Concluziile des
prinse cu acest prilej vin să întă
rească ceea ce constatasem cu un alt
prilej, și anume că in această im
portantă întreprindere brașoveană,
care se constituie intr-o unitate-etalon a industriei noastre prin tehnica
și tehnologia de virf aplicate, se
desfășoară o intensă și tumul
tuoasă activitate spirituală. întă
rim această afirmație subliniind fap
tul că in decursul săptămînii res
pective aici s-a desfășurat o microstagiune teatrală a formației de ar
tiști amatori din întreprindere in ca
drul căreia au fost prezentate pu
blicului trei piese din' repertoriul
propriu : „Iubirile de atunci" de Paul
Ioachim, piesă cu care formația a
ocupat locul I la ultima ediție a
Festivalului
național
„Cîntarea
României", „Tache, lanche și Cadir"
de Victor I. Popa, și „Frumoasele olandeze" de Gh. Vlad. Tot la clubul
uzinei a avut loc, în același interval,
o întilnire de lucru a membrilor
cercului literar' „Mihal Eminescu"
din uzină cu cîțiva dintre scriitorii
brașoveni, prilej cu care au fost pre
zentate și dezbătute citeva dintre lu
crările literare recente ale creatori
lor din întreprindere. în aceeași pe
rioadă în uzină au mai fost organi
zate două „mese rotunde" : una pe
tema : „Pentru o concepție materialist-științifică despre lume și viață"
și alta cu tema : „Căi și metode efi
ciente pentru reducerea consumului
de energie electrică și combustibili
în întreprinderea de autocamioane".
La club a mai fost organizată, in ace
eași perioadă, o expoziție a artiș
tilor amatori ai cercului de pic
tură. La acestea ar mal fi de adăugat două evocări istorice și un
spectacol cultural artistic, toate aces
te trei manifestări fiind prezentate
la căminele de nefamiliști. Trebuie
precizat însă faptul că activitățile
enumerate, desfășurate intr-o singură
săptămînă In uzină, au fost mai bo
gate și diverse.
Adevărul este că setea de cultură,
de instruire, de îmbogățire a orizon
tului politic, cultural, tehnico-științific ale constructorilor de autocamioa
ne cunoaște In acești ani o amploa
re fără precedent, ea dispunind tot
odată de căi multiple de împlinire.
Aceasta a făcut și face ca puternica
citadelă muncitorească brașoveană să
devină nu numai o școală care pre
gătește tînăra generație pentru mun
că, ci o și modelează, o pregătește
pentru viață. Și aceasta printr-o in
struire permanentă, în toate dome
niile. Un important factor în această
operă este și teatrul de amatori.
După opinia sculerului matrițer
Alexandru Alexe, unul dintre mem
brii cei mai activi ai formației de
teatru a artiștilor amatori din între
prindere, care slujește cu generozi
tate și devotament arta interpretativă
de peste 30 de ani, nimeni nu se poa
te realiza in viață fără o cultură so
lidă, fără un larg orizont spiritual.
„Or, formația noastră de teatru,
susține dînsul, servește tocmai aces
tui țel. Prin activitatea sa îndelun
gată și rodnică, de peste 40 de ani,
concretizată in prezentarea a peste
500 de spectacole, in fața constructo
rilor de autocamioane, ea a de
monstrat că este un important factor
de cultură și educație a colectivului
uzinei, in imbogățirea vieții lui spi
rituale. tn aceasta trebuie căutată,
cred eu, și explicația deciziei foru
rilor competente, ca formația noastră
să primească, inceplnd cu 1 ianuarie
1987, statutul de teatru muncitoresc".
Una din expresiile puternice ale
vieții spirituale a uzinei o consti
tuie și activitatea de creație literară,
tehnico-științifică,
artistică
etc.
Cercul literar „Mihal Eminescu" are
o activitate de nu mai puțin de 40
de. ani, el fiind profund implicat —
ca și formația de teatru — în viața
colectivului uzinei. Creațiile unor
membri ai cercului s-au bucurat șt

se bucură de o bună șl binemeritată
apreciere din partea iubitorilor de
literatură din întreprindere și din afa
ra ei. Iar această apreciere se regă
sește in numeroasele premii obținute
la diferite concursuri. Tehnicianul
loan Suciu, unul dintre cei mai
fecunzi membri ai cercului, s-a afir
mat atit prin creațiile sale literare
adunate in volumele „Poeme des
pre" șl „Alfa '85“, ca și prin poeziile
publicate in diverse reviste literare
sau prezentate personal cu diferite
ocazii și care, la ultima ediție a
Festivalului
național
„Cîntarea
României", i-au adus un binemeritat
loc I și titlul de laureat. De o caldă
primire s-au bucurat și creațiile al
tor membri ai cercului literar, ca
Ioan Voaides, loan Văleanu P0povici etc. în același context se în
scrie și activitatea desfășurată de
membrii altor cercuri : de pictură, de
foto, cineclubul etc.
Aceeași sete de cultură, de satis
facere a unor aspirații spirituale, Ii
determină pe constructorii de auto-

La întreprinderea
de autocamioane
din Brașov
camioane să citească șl să studieze
mult. Anul trecut ei au împrumutat
de la cele două biblioteci „centrale",
adică cea enciclopedică (sindicală) și
cea tehnică și de la cele 50 „filiale"
aflate în secții și Ia căminele de nefamiliști mai bine de 150 000 cărți. în
contextul în care marea majoritate
a cititorilor respectivi mal au și cita
o bibliotecă personală, numeroși din
tre ei consultînd anumite cărți și re
viste in sălile de lectură ale celor
două biblioteci „centrale", cifra nl
se pare edificatoare pentru dorința
de instruire și cultură a colectivului
uzinei, Munca cu cartea Îmbracă aici
forme și acțiuni dintre cele mai variate : popularizarea noutăților editoriale prin emisiuni speciale la stația de radioficare,. .prin vitrine și
standuri de cărți organizate In secții
și la căminele de nefamiliștl sau cu
ocazia unor consfătuiri, ședințe și
reuniuni. De asemenea, sînt organi
zate dezbateri pe marginea unor
cărți și lucrări apărute, sau intîlnirl
Intre cititori și autorii unor cărți,
cum este aceea organizată nu demult
cu scriitorii Petre Sălcudeanu, Pla
ton Pardău, Dan Tărchilă, Ion Ho
rea etc. în plus, biblioteca tehnică
editează lunar o foaie volantă cu ti
tlurile de cărți tehnice apărute în
luna precedentă și, trimestrial, un
buletin de informare tehnică cu ar
ticole extrase din diferite periodice
românești și străine care interesează
in cel mai inalt grad personalul
muncitor al întreprinderii.
„Noi ne-am convins demult, spu
nea inginera Maura Popescu, șefa
laboratorului analitic al uzinei, că
prezența cărții fi a altor factori de
cultură in viața cotidiană a colecti
vului nostru are implicații dintre cela
mai favorabile in lărgirea orizontului
spiritual ol fiecăruia dintre noi fi ns
ajută nemijlocit să găsim soluții pen
tru problemele de care ne ocupăm.
Aceasta o spun bazindu-mă pe expe
riența laboratorului pe care-l con
duc.
La rindul său, Nicullna Georgescu,
responsabila bibliotecii tehnice, poate
oferi nenumărate exemple de inova
tori, inventatori și autori de cărți
tehnice, care au găsit „cheia" rezol
vării unor probleme tehnice și teh
nologice in cărțile și revistele de
specialitate pe care le-au consultat :
„nu-i intimplător faptul, spunea
dînsa, că printre colectivele care au
obținut rezultate deosebite in dome
niul creației tehnice sau in rezolva
rea unor probleme de o stringentă
acuitate și actualitate pentru fabri
cație se numără fi acelea ale secției
de agregate, ale laboratorului analitic

sau serviciilor de proiectări, ale că
ror cadre tehnice studiază In mod
constant lucrările de specialitate
aflate in biblioteca tehnică".
Aceeași opinie, aceleași gindurl au
fost exprimate și de către tehnicia
nul loan Murzea, șeful cabinetului
tehnic : „în decursul celor aproape
trei decenii de cind lucrez la cabi
netul tehnic m-am convins că nive
lul de cultură generală a omului, ingemănat cu o solidă cultură tehnici,
constituie factorul esențial care fer
tilizează gindirea tehnică, creativi
tatea. Iar astăzi pot afirma cd ma
joritatea celor peste 1 100 de inova
tori din uzină, ale căror lucrări și-au
găsit materializarea numai anul tre
cut, și intr-o eficiență ce se ridică
la 100 milioane lei, sint oameni cu
un orizont intelectual și tehnic larg,
în acest mod se explică și faptul că
tn 1985, întreprinderea de autocami
oane a ocupat locul I pe județ și lo
cul III pe ramură in cadrul con
cursului anual de inovații".
La rîndul său, ing. Dan Dragolea,
președintele comisiei Inginerilor și
tehnicienilor din întreprindere, subli
nia faptul că una dintre formele cela
mai eficiente de dezvoltare și valo
rificare a potențialului intelectual al
colectivului uzinei, în special al ca
drelor tehnice și inginerești, sînt se
siunile de comunicări tehnico-științifice organizate cu regularitate in în
treprindere. Idee continuată de ing.
Gh. Cristescu, vicepreședinte al C.I.T.,
care ne atrage atenția asupra faptu
lui că activitatea de stimulare a stu
diului, a valorificării potențialului
creativ al personalului muncitor din
întreprindere Îmbracă și alte forme,
la fel de importante sub aspectul efi
cienței. Printre aceste forme sînt și
cele 24 de lectorate tehnice care cu
prind peste 600 de persoane. în ca
drul acestor lectorate au loc dezba
teri pe marginea unor realizări ale
tehnicii și tehnologiei de vlrf, cu aplicabilitate directă în fabricația de
autocamioane. Vom întări această afirmație printr-un exemplu : la
cercul electroniștilor, tematica supu
să dezbaterilor este axată pe micro
procesoare. Și nu intimplător. Micro
procesoarele au început să pătrundă
tot mai mult in viața uzinei.
Tînărul ing. Nicolae Stanciu, secre
tar adjunct cu problemele de educa
ție și cultură din cadrul comitetului
U.T.C. din întreprindere, a ținut să
sublinieze că principalii beneficiari ai
actelor de cultură care au loc în în
treprindere sint în primul rînd tine
rii — fie ei muncitori, tehnicieni, in
gineri sau economiști : „Desigur, ma
rea majoritate a acestor forme se adresează și celor ce au depășit virsta
primei tinereți. Dar in uzină func
ționează nu puține forme care sint
destinate exclusiv tinerilor. Să mă
refer doar la citeva : „Politehnica
muncitorească pentru tineret", care
urmărește să ajute pe tineri să-și
perfecționeze pregătirea profesiona
li, pe de o parte, și să-și însușească
o a doua meserie, pe de altă parte ;
cenaclul de muzică și poezie „Tran
silvania". Tinerilor li se oferă și for
me care urmăresc lărgirea nivelului
lor intelectual, dezvoltarea unei înal
te conștiințe revoluționare, cetățe
nești".
Nu poate fi omisă nici contribuția
pe care o aduc la crearea unul ge
neros climat spiritual la uzina da
autocamioane formațiile artistice a
căror activitate a fost răsplătită la
cea de a V-a ediție a Festivalului
național „Cîntarea României" cu
mult rivnitul titlu de laureate sau
cele peste 10 cercuri aplicative, ca șl
alte forme.
Acestea sint citeva repere ale cli
matului spiritual, creator, științific șl
artistic, dintr-o mare colectivitate
muncitorească, un climat al afirmă
rii multilaterale a oamenilor cărora
le stau la dispoziție, pentru aceasta,
căi șl forme dintre cele mai variate,
mijloace cu o reală forță de formare
a personalității, a conștiinței lnain-
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în i stațiunile balneoclimaterice
Azi, despre TUȘNAD
Situată pe malul rîului Olt, la
altitudinea de 650 de metri, in
tr-un peisaj de un pitoresc aparte,
străjuită de păduri de brad și fag,
beneficiind de un climat subalpin
și tonifiant, de un aer pur și pu
ternic ozonat, bogat in ioni nega
tivi și aerosoli rășinoși, stațiunea
balneoclimaterică Tușnad este una
din cele mai solicitate „oaze de
sănătate1' în tot timpul anului, atit
pentru oamenii muncii din țară,
cit și pentru tot mai numeroși oaspeți de peste hotare.
De secole întregi, Tușnadul este
renumit prin izvoarele sale de ape
minerale — carbogazoase, bicarbonatate, calcice, magneziene, clorurosodice, feruginoase, hipotone și
mezotermale, toate fiind folosite
cu mare eficiență terapeutică atit
în cura internă, cit și in cea. ex
un important
ternă. După cum,
i
factor de curăi balneară îl reprezintă mofetele, cu emanații natu
rale de bioxid de carbon. Bineîn
țeles, opțiunea pentru Tușnad tre
buie „parafată" de recomandarea
medicului, stațiunea fiind cea mai
indicată pentru tratarea afecțiuni
lor aparatului cardiovascular, ne
vroză astenică, afecțiuni ale tubu
lui digestiv, boli endocrine, de nu
triție și altele. în egală măsură, ea
se constituie și ca un loc de mare
atracție pentru petrecerea unui
concediu reconfortant.
La întrebarea : „în ce anotimp al
anului este mai eficientă o cură
balneară la Tușnad ?“, am primit
un răspuns avizat, competent, chiar
la fața locului, de la cei peste 30
de medici din spitale și policlinici
din Capitală pe care i-am însoțit
Intr-o „vizită de documentare" or
ganizată sub auspiciile Ministeru
lui Turismului de către I.T.H.R. in

colaborare cu Direcția Sanitară
Capitalei. Scopul documentării :
medicii să recomande, în cunoștință
de cauză, propriilor pacienți, în
funcție de afecțiunile de care su
feră, una sau alta din stațiunile
țării pentru îngrijirea sănătății
acestora. Cu alte cuvinte, să indice
stațiunea cea mai potrivită pen
tru o cură balneară cit mai efi
cientă. Răspunsul primit la între
barea noastră a fost același, par
că tras la Indigo, și el s-ar
putea sintetiza astfel : „O cură
balneară la Tușnad — și nu numai la Tușnad — este binevenită
în tot timpul anului și chiar mai
eficientă în această perioadă în
așa-zisul „extrasezon", întrucît
personalul medical iși poate face
mai bine datoria decit în timpul
verii, cînd e mare aglomerație și
Hotel Oltul din Tușnod
se înregistrează un număr record
de solicitanți".
Afirmația medicilor ne-a fost
o bază de tratament înzestrată cu
rioadă oaspeții stațiunii Tușnad be
confirmată și de cei aflați In ainstalații moderne de băi carboga
neficiază de tarife reduse pentru
ceastă perioadă Ia tratament la
zoase
și
galvanice,
împachetări
cu
cazare și masă, ca și la transpor
Tușnad, între care și bucureșteanul
hidroterapie, vertebrotetul cu trenul. Biletele se pot procu
Nicolae Vasilescu, tehnician, care parafină,
rapie,
băi
de
lumină,
masaje,
ae

ra în orice zi de la toate agențiile
ne-a spus :
rosoli. Totodată, ea dispune de o
oficiilor județene de turism și ale
— Tocmai ml-am cumpărat bilet
largă paletă de proceduri de elecîntreprinderii de turism, hoteluri
de tren, că mîine plec. Am stat troterapie, între care ionizări, ul
și restaurante — I.T.H.R. Bucu
aici 18 zile, Este pentru a patra
traviolete, ultrasunete, ultrascurte,
rești. Conducerea stațiunii și or
oară cînd vin, consecutiv, la Tuș
infraroșii. Tot aici se află o sală
ganizatorii de turism asigură tu
nad și, de fiecare dată, tot cam pe
de cultură fizică medicală, cabinete
turor celor veniți la Tușnad posi
vremea aceasta, cu bilete procu
de diferite specialități, laborator
bilități multiple de petrecere în mod
rate de la agențiile de turism. Șl clinic și altele. Baza de tratament plăcut și util a timpului liber :
pot să vă spun, cu toată sincerita
are legătură directă cu hotelul Tuș
proiecții de filme, piscină acoperi
tea, că de fiecare dată am plecat
nad, construcție nouă, intr-un stil
tă, biblioteci, spectacole artistice,
de aici mai sănătos, mal odihnit, arhitectonic original, ca și hotelu
excursii la Poiana Brașov, Lacu
cu o sporită poftă de viață. Con
rile „Olt" și „Ciucaș", alcătuind
Roșu, Cheile Bicazului. precum și
dițiile de cazare și masă sînt din
împreună un „triptic" salutar de la Lacul Sfînta Ana, unicul lac de
tre cele mal bune, iar despre baza sănătate și recreare. Lor li se ală
origine vulcanică din țară, situat la
de tratament n-am cuvinte să vă
tură casele de odihnă modernizate
numai două ore și jumătate de
spun. Ați văzut ce grozavă este 7“
și la tel de confortabile, primitoamers pe jos, efort răsplătit insă
O văzusem cli puțin timp înain • re. Și, nu în ultimul rînd, este de
cu prisosință de priveliștea de o
reținut faptul că în această perară frumusețe. (Petre Popa).
te de discuția noastră. într-adevăr,

Gheorqhe CRIȘAN

corespondentul „Scînteii

Magheru) : Micul infern — 18 ; (sala
Studio) : Idioata — 18,30
© Teatrul Giulești (sala Giuleștl,
18 04 85) : Bărbierul din Sevilla — 18
© Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy, 15 56 78) : Tempo,
tempo și ceai — 18.30 ; (sala Victoria,
50 58 65) : Bărbatul fatal — 19
© Ansamblul
artistic
„Rapsodia
română" (13 13 00) : Micuța Dorothy
— 14 ; Pe strune de vioară — 18
• Teatrul ..Ion Creangă" (50 26 55) :
Vrăjitorul din Oz — 15
• Teatrul
„Țăndărică"
(15 23 77) :
Boroboață — 16 ; Aventuri cu Scufița

Roșie — 15 ;
(sala Cosmonauțllor,
11 12 04) : Trei iezi cucuieți — 15
© Circul București (10 41 95) : Aprin
deți stelele — 18,30

cinema
© Punct... șl de Ia capăt : MIORIȚA
(14 27 14) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, GIU
LEȘTI (17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 19

• Secretul Ipl Bacchus : DRUMUL
SĂRII (3128 13) - 15; 17,15; 19,30
© Ciuleandra : COTROCENl (49 48 48)
— 15; 17; 19
• Sania albastră : PACEA (71 30 85)
— 15; 17: 19
© întilnire tn Atlantic ;
BUZES’rT
(50 43 58) - 15; 17; 19
0 Toate pînzele sus (II—III) : FLA
CĂRA (20 33 40) - 14.30; 17.30
• Toate ptnzele sus (I—II) : PRO
GRESUL (23 94 10) - 15; 18
• Cine este omul acesta : 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
• Mari regizori, mari actori : SCALA
(11 03 72) — 9; 12; 15,15; 18,30
• Locuri în inimă : PATRIA (11 86 25)
— 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30
• Carmen : EXCELSIOR (65 49 45) —
9; 12; 15; 18, FLOREASCA (33 29 71) —
9; 12; 15; 18, CULTURAL (83 50 13) —
9; 12; 15; 18,15
• Program de desene animate — 11;
13, Program special pentru copii și
tineret —
9; 15; 17; 19 : DOINA
(16 35 38)

• Atenție, la Pană de vultur j TIM
PURI NOI (15 6110) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
• Călătorul cu cătușe : FEROVIAR
(50 51 40) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, COS
MOS (27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Acțiunea
Topolino :
POPULAR
(35 15 17) — 15; 17; 19
• Domn pentru o zi : MUNCA
(21 50 97) — 15; 17; 19
• Aii Baba și cel 40 de hoți : FE
RENTARI (80 49 85) — 15; 18, DACIA
(50 35 94) — 9; 12; 15; 18
© Ne vom întilni în metrou: VIITO
RUL (10 67 40) — 15; 17; 19
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CONDIȚIA FEMEII ÎN LUMEA CAPITALULUI

ÎN LUPTA ÎMPOTRIVA DISCRIMINĂRILOR,
PENTRU EGALITATE, PACE Șl PROGRES!
Femeile reprezentînd mai bine de jumă
tate din populația lumii, constituie o uriașă
forță socială a zilelor noastre, capabilă să
aducă o contribuție mereu mai însemnată la
rezolvarea marilor probleme cu care este con
fruntată umanitatea : „Egalitate, dezvoltare,
pace" — iată deziderate majore ce unesc as
tăzi femeile de pe toate continentele. Sub aceas
tă deviză a fost proclamat de O.N.U. „Deceniul
internațional al femeii", încheiat anul trecut,
în sprijinul mobilizării și intensificării eforturirilor pentru realizarea aspirațiilor și drepturilor
fundamentale ale femeilor.
Din păcate, în lumea capitalului, imensa for
ță pe care o constituie femeile rămîne încă, în
mare măsură, încătușată, supusă unor multiple
practici discriminatorii, unor servituti profund
anacronice. Studii ale O.N.U., rapoarte și docu
mente oficiale din țările capitaliste, presa din
statele respective recunosc deschis persistența
numeroaselor piedici din calea afirmării depline
a personalității femeilor. Pare incredibil, dar este
adevărat că state din cele mai avansate ale lu
mii, cu pretenții de „simboluri ale civilizației",
refuză să adopte legi elementare, care să asigure
femeilor egalitatea în drepturi, reducîndu-le la
postura unor cetățeni de „categoria a ll-a“. De
aceea apar lipsite de orice autoritate, de orice
fundament nu numai juridic, ci și moral, încer
cările celor ce se erijează în apărători ai drep
turilor omului, de a se amesteca în treburile

unor state suverane — ctnd în propriile lor țări
asemenea drepturi elementare ale omului sînt
negate sau încălcate in mod brutal. Este o reali
tate de necontestat că în numeroase state occi
dentale remunerația femeilor reprezintă, in me
die, circa jumătate din cea a bărbaților, la un
volum de muncă egal cu al acestora. Femeile
sînt ultimele la angajare și primele la concedie
re, iar într-o serie de profesiuni accesul lor este
îngrădit prin diferite măsuri discriminatorii,
prin frinarea calificării lor profesionale. Mul
tiple alte bariere împiedică în respectivele țări
participarea femeilor la viața politică, la acti
vități cultural-științifice.
Lichidarea acestor inadmisibile anacronisme,
crearea condițiilor pentru ca toți oamenii, indi
ferent de sex, să se afirme plenar în viața so
cietății este una din cerințele majore ale con
temporaneității, pentru înfăptuirea căreia femei
le militează cu tot mai multă hotărîre.
Indiferent de meridianele pe care se află, de
convingerile lor politice, femeile lumii, ocroti
toare ale vieții, se întîlnesc în a-și afirma aceeași voință de pace și liniște pe Pămînt. Ele
sînt inițiatoare sau participante energice la am
ple acțiuni pentru oprirea cursei aberante a
înarmărilor, pentru înfăptuirea dezarmării, pen
tru a feri generațiile prezente și viitoare de su
ferințele războaielor, pentru înțelegere și colabo
rare între toate popoarele.

Pentru dreptul suprem la pace, la viață
Femeile, mame, soții, fiice,
surori... Firesc, ele, care dau
viață, se ridică In apărarea
vieții, împotriva morțil. Atitudi
nea lor militantă izvorăște din
simțul răspunderii față de viito
rul copiilor, pentru asigurarea
dreptului fundamental la via
ță, la pace al tuturor locuito
rilor planetei. De aceea, în ma
rile acțiuni de luptă pentru
pace, pentru înlăturarea rache
telor nucleare, a tuturor arme
lor atomice din Europa șl din
întreaga lume, pentru măsuri
ferme și Imediate de dezarma
re, acțiuni care se desfășoară
pe toate meridianele globului,
femeile sînt în primele rinduri.
In lupta lor curajoasă pentru
dezarmare șl pace, femeile tre

buie să înfrunte, adesea, nu
puține piedici, greutăți, ne
ajunsuri. Zeci șl zeci de femei,
care au constituit cunoscuta
„tabără a păcii", de lingă baza
militară cu rachete nucleare de
la Greenham Common, din Ma
rea Britanie, au fost de multe
ori molestate și arestate. In
R. F. Germania, printre de
monstranții pentru pace arestați
la Hellbron s-au aflat și multe
femei. De asemenea, in Statele
Unite, cu prilejul acțiunilor de
protest împotriva continuării ex
periențelor nucleare în deșertul
Nevada, agențiile internaționale
de presă au anunțat în repeta
te rinduri că „au fost operate
arestări", Incluzînd și numeroa
se femei.

A MANIFESTAT
ÎN FAVOAREA PĂCII...

Dreptul la muncă, un drept permanent
și brutal încălcat
Unul dintre cele mai ele
mentare drepturi ale omului —
dreptul de muncă — este brutal
Încălcat în țările capitaliste, fapt
confirmat cu tărie de însăși existența celor 31 milioane de
șomeri din țările O.E.C.D. Cînd
este vorba de femei, acest drept
fundamental este și moi fla
grant nesocotit, femeile reprezentind - după cum scria zia
rul „DAILY MIRROR” - „pătu
ra cea mai dezavantajată din
întreaga forță de muncă a sta
telor industrializate". „Femeile
- scrie altă publicație britanică,
«LABOUR WEEKLY» - sînt ul
timele la angajări și primele la
concedieri".
Ce atestă datele oficiale ?
In țările capitaliste dezvolta
te, membre ale O.E.C.D., la fi
nele anului 1986 erau înregistra
te pe listele de șomaj aproape
16 milioane femei, cifră supe
rioară numărului șomerilor în
rîndul bărbaților, deși ponderea
femeilor in ansamblul salariaților este de circa 40 la sută.
In comparație cu anul 1975,
numărul femeilor râmase fără
lucru s-a dublat in Italia, R.F.G.
și Franța, iar în Marea Britanie
a crescut de peste patru ori și
jumătate I
Datele prezentate de sindica
tele din țările occidentale evi
dențiază faptul că numărul fe

meilor fără lucru în aceste țări
este cu mult mai mare - circa
22 milioane - decit reiese din
datele oficiale. Diferența de
peste 5 milioane se datorește faptului că, așa cum se sub
liniază, nu toate femeile, care
nu au de lucru, se înscriu la bi
rourile de plasare.
In Republica Federală Germa
nia, șomajul in rîndul femeilor
a crescut mult în ultimii ani arată un comunicat al Federa
ției sindicatelor vest-germane.
in document se arată că din
cinci femei-inginer, una nu are
de lucru, ceea ce atestă faptul
că fenomenul șomajului afec
tează și femeile cu pregătire
superioară. Intre altele, se men
ționează că dintre femeile care
au absolvit instituții de învățămînt superior, in 1985, 40 000
nu au găsit de lucru, iar dintre
cele cu diplomă de studii medii
- 15 000 se află în aceeași si
tuație. In prezent, peste un miliorf de femei din R.F.G. sînt în
registrate oficial in rîndurile șo
merilor.
Intr-un comentariu consacrat
problemelor
economice
ale
Franței, revista „L'EXPRESS”
menționează că numărul șome
rilor în rîndul femeilor franceze
a crescut cu 17,6 la sută.
Un raport al Biroului central
de statistică din Italia, dat pu

blicității la Roma, menționează
că în rîndul femeilor italiene se
înregistrează o rată a șomaju
lui de 13 Io sută, cu alte cu
vinte de două ori mai mare decît cea de 8 la sută cit este în
rindul bărbaților. Deosebit de
alarmantă este situația tinerelor
între 20 și 24 de ani, în rîndul
cărora se înregistrează o rată a
șomajului de aproximativ 35,7 la
sută.
In țările Pieței comune, circa
60 la sută din persoanele in
căutare de lucru sint la ora ac
tuală femei. „Oficial — scria
ziarul belgian «VOIX OUVRIERE» - se argumentează că
șomajul in rindul femeilor nu
este o problemă semnificativă,
intrucit locul lor este acasă,
unde să aibă grijă de copii și
bărbat. Realitatea este că nu
mărul familiilor considerate sub
limita sărăciei s-ar tripla dacă
nu ar exista și salariile femei
lor".
De aceea, femeile depun eforturl serioase pentru a-șl păs
tra locurile de muncă. Ele —
arăta o fruntașă a mișcării fe
minine din S.U.A. — „sint atît
de îngrozite că Iși vor pierde
slujbele Incit nu mai îndrăznesc
să vorbească despre probleme
cum ar fi remunerația sau pro
movarea ierarhică in condiții de
egalitate".

tăți neagricole, analizele efec
tuate arată că, la nivelul anului
1982, în Japonia salariile femei
lor erau, la calificare compara
bilă, cu circa 47 la sută mai
mici. In Marea Britanic și Elve
ția - cu 33 la sută, în R. F. Ger
mania — cu 27 la sută. In
S.U.A., unde femeile reprezintă
51 la sută din populație, sala
riile pe care acestea le primesc,

la muncă egală, sînt cu circa 40
la sută mai mici decit ale băr
baților. In această țară — după
date ale Biroului de statistică a
muncii — venitul unei femei americane licențiate este, In me
die, egal cu cel al unui bărbat
avînd o pregătire de trei clase.
Intr-un document dat publici
tății la Viena de 30 de organi
zații ale femeilor austriece, se

din care fac parte mii și mii de
femei. „împotriva celei mai mori
amenințări din istoria omenirii,
trebuie să se ridice toate po
poarele. Pe deasupra deosebi
rilor politice sau de altă natură
ne unește sentimentul că viața
noastră, a tuturor, este grav
amenințată" - a spus activista
vest-germană pentru pace.
• Delegații de femei din 50
de state africane s-au reunit
în capitala R. P. Angola hotărînd întărirea unității de acțiu
ne în apărarea intereselor ma
jore ale umanității - pacea șl
dezarmarea, pentru folosirea
sumelor astfel eliberate în ve
derea dezvoltării țărilor rămase
în urmă.
• Organizațiile de femei din
țările Amerlcil Centrale au dat
publicității un apel pentru pace
șl dezarmare, pentru respecta
rea dreptului popoarelor la au
todeterminare, exprimîndu-și do
rința de a trăi Intr-o lume a
păcii, mai bună și mai dreaptă,
în care să fie eliminate discri
minările împotriva femeii.

„Semnături pentru viață11
Acțiunea desfășurată de activiste ale mișcării antirăzboinice din
S.U.A. pentru a opri „trenul morții" ce transporta focoase nucleare,
produse la o întreprindere din Amarillo, la baza de submarine de
Ja Bangor, s-a bucurat de o largă publicitate. După cum s-a
anunțat, pe întreago distanță dintre Amarillo șl Bangor un mare
număr de femei s-au așezat pe calea ferată. Așa cum se vede
și din fotografia de mai sus, autoritățile au intervenit cu brutali
tate pentru „curățirea drumului". In acest scop au fost angajate
importante forțe polițienești și unități ale gărzii naționale. Numai
la Bangor au fost arestate peste 120 persoane.

Inechitate economică: salariile femeilor
-sistematic reduse și amputate
In S.U.A., R.F.G., ITALIA,
FRANȚA, MAREA BRITANIE, CA
NADA, AUSTRALIA - sublinia
ză statisticile O.N.U. — salariile
femeilor, care efectuează ace
leași munci, sînt cu 30-40 la
sută sub nivelul salariilor băr
baților.
Revista americană „U.S. NEWS
AND WORLD REPORT" arată
că media ciștigurilor unei femei
„este de 60 de cenți pentru fie
care dolar plătit bărbaților".
Referindu-se la modul in care
se respectă (adică nu se res
pectă I) principiul „la muncă
egală, salariu egal" în unele
sectoare economice mai Impor
tante din țările capitaliste, un
raport publicat de Organizația
Internațională a Muncii arată:
„Femeile cîștigă aproape de
două ori mai puțin decit colegii
lor care efectuează aceeași
muncă*.
Inegalitățile șl discriminările
merg insă mult mai departe șl
au un caracter mai profund.
Astfel, ziarul „LE FIGARO"
scria : „Majoritatea femeilor
sînt cantonate în profesiuni so
ciale și in sectoare aflate pe
treapta cea mai de jos a ie
rarhiei profesionale". Deci nu
numai faptul că ele primesc sa
larii mai mici, dar și „repartiza
rea" lor în sectoarele cu remu
nerațiile cele mai reduse.
Așa se explică faptul că, deși
acoperă, prin truda lor, cam
două treimi din totalitatea ore
lor de muncă prestate In lume,
femeile nu obțin decit ceva mai
mult din a zecea parte din ve
nituri și dețin doar o sutime din
avuția mondială.
Potrivit Biroului Internațional
al Muncii, luînd ca bază sala
riile plătite bărbaților în activi

In ciuda unor asemenea re
presiuni, mișcarea mondială a
femeilor împotriva cursei înar
mărilor, pentru apărarea păcii,
își dovedește mereu vigoarea și
crește în amploare.
• „Femeile parlamentare ole
lumii pentru pace" - organiza
ție internațională a cărei con
ferință s-a desfășurat la Delhi
- a adresat Statelor Unite șl
Uniunii Sovietice apelul de a
contribui la oprirea cursei în
armărilor și de a împiedica răspîndirea armelor în spațiul ex
traterestru.
• Pe străzile Romei, zeci de
mii de femei Italiene au desfă
șurat o amplă demonstrație
sub deviza : „Locuri de muncă,
nu programe militare I", cerînd
reducerea substanțială a bu
getelor militare șl sporirea fon
durilor destinate nevoilor so
ciale.
• O puternică demonstrație,
sub lozinca „Femeile în lupta
împotriva cursei înarmărilor pe
Pămînt șl în Cosmos" a avut
loc la Haga (Olanda). Au par
ticipat mii de femei din țările
vest-europene.
• La Atena s-a desfășurat o
reuniune a reprezentanților or
ganizațiilor de femei din peste
40 de țări ale lumii, care s-au
pronunțat pentru continuarea eforturilor în direcția opririi cursei
înarmărilor șl trecerea la măsuri
concrete de dezarmare.
• Sugerînd, în mod simbolic,
moartea atomică, un grup de
femei americane s-au întins pe
caldarîm pentru a bloca Intră
rile și ieșirile uzinelor „Williams
International Corp." din statul
Michigan, unde se produc ra
chetele Cruise.
• „Cartier după cartier, oraș
după oraș, regiune după regiu
ne trebuie să devină zone denuclearizate" - a declarat prof.
Ingrid Kurz, de la „Forumul
pentru pace din Hamburg”
(R. F. Germania), definind țelu
rile acestei organizații pacifiste,

menționează că în Austria, fe
meile cîștigă, în medie, cu 3035 la sută mai puțin decît băr
bații. Salariile medii a peste 80
la sută dintre femei sînt Infe
rioare celor primite de bărbați.
Cea mai mare diferență se în
registrează In rîndul muncitori
lor, unde femeile cîștigă cu circa
40 la sută mal puțin decît băr
bații.

„VREM SALARIU EGAE, PENTRU MUNCĂ EGALĂ"

Această lozincă reprezintă una din revendicările principale ale femeilor din numeroase țări occiden
tale, așa cum arată demonstrația de mai sus a femeilor din R. F. Germania

Jeanne Lindekens, gospodină
din Merksem, orășel de lingă
Anvers, s-a încadrat doar de
cîțiva ani in rîndurile luptăto
rilor pentru pace din Belgia.
Fină atunci, ea stătuse deoparte,
crezînd că sint destui aceia care
Iși ridică in mod public glasul
împotriva armelor nucleare și
pentru dezarmare. Dar, pină la
urmă, a înțeles, ca și mulțî alți
cetățeni belgieni, că acum in joc
este însuși viitorul omenirii, că
un război nuclear poate duce la

dispariția vieții pe plțșpeia. noas
tră.
Conștiința acestui pericol a
îndemnat-o pe gospodina de
peste 50 de ani să străbată locali
tatea natală, umblind din casă
in casă, vorbind oamenilor, chemindu-i să acționeze. 'Pe un
apel cerlnd interzicerea arme
lor nucleare, Jeanne Lindekens a
strinș nu mai puțin de 8 000 de
semnături, pe care le-a numit
„semnături pentru viață".

In viața politică: femeile - cetățeni

de „categoria a doua"
In viața social-politică din
țările capitaliste, discriminările
față de femei se manifestă, în
primul rînd, prin numărul extrem
de mic al celor ce sînt repre
zentate în organele de condu
cere ale statului, în parlament.
Așa, de pildă, în FRANȚA, OLANDA, MAREA BRITANIE șl
S.U.A. procentul deputaților din
rîndul femeilor este între 3 șl
5 la sută.
Alte statistici - anallzînd pon
derea femeilor în funcții eco
nomice de răspundere - sînt cu
puțin peste... cota zero : In Sta
tele Unite - 0,2 la sută ; în
Japonia — 0,4 la sută. In Europo occidentală acest procent
depășește cu puțin 1 la sută.
La rîndul ei, revista „INDUS
TRIAL WORLD” arată că pro
porția femeilor In totalul Ingi
nerilor este de 1/50 in Statele
Unite, V60 în R. F. Germania
și 1/500 în Marea Britanie.
Structurile educative și cele
de învățămînt în numeroase țări
occidentale nu oferă femeilor, în
domeniul tehnic și științific, ace
leași posibilități de afirmare ca
și bărbaților. In R. F. Germania,
40,5 la sută dintre tinerele fe
mei calificate în 1982 au fost
concentrate doar în cinci profe
siuni ; în Suedia, opțiunea fete
lor este limitată la 25 de me
serii, în țimp ce bărbații pot
alege din 300 de profesiuni ; în
Austria, 80 la sută dintre tine
rele care se vor califica într-o
meserie sînt repartizate doar în
10 din cele 225 de ramuri de
pregătire profesională ale țării.
In 500 de mari întreprinderi
din S.U.A. numai o singură fe
meie deținea, în 1984, un post
de responsabilitate mai înaltă.
In același timp, dintre cei 535
membri ai Congresului doar cîteva Zeci sînt femei.
In Franța, unde peste jumă
tate din populația cu drept de
vot o reprezintă femeile, aces
tea dețin doar 4,7 la sută din
locurile în Adunarea Națională

șl în Senat ; în Irlanda, ponde
rea femeilor în parlament este
de 2,6 la sută ; in Belgia - de
2,9 la sută : in Italia - de 3,2
la sută ; în Marea Britanie — de
4,1 la sută.
In Japonia 56 la sută din ca
drele didactice din școlile prima
re sînt femei, dar numai 0,021
la sută din ele ocupă posturi
de directoare. In colegii, unde
33,5 la sută din profesori sînt
femei, dețin posturi de conduce
re doar 0,002 la sută. In cadrul
liceelor, ponderea femeilor-profesori este de 20 la sută, dar
dintre acestea numai 0,001 la
sută sînt directoare. In Suedia,
femeile ocupă numai 10 la sută
din posturile de răspundere,
deși ele constituie 98,8 la sută
din personalul didactic in șco
lile primare și 65 la sută în cele
secundare.

Militantele organizației femei
lor „NATIONAL ORGANISA
TION FOR WOMEN" din Sta
tele Unite izbutiseră, printr-o
luptă îndelungată, să determi
ne în urmă cu cîțiva ani Con
gresul să adopte un amenda
ment — cunoscut sub denumirea
de „Equal Rights Amendament"
(E.R.A.) - prin care se consfin
țea egalitatea deplină în drep
turi a femeilor cu bărbații.
Pentru ca acest amendament
să Intre în vigoare, el trebuia
să întrunească, într-o anumită
perioadă de timp, adeziunea a
trei pătrimi din statele federa
le. Adversarii emancipării femei
lor, ai menținerii vechilor stări
de lucruri au reușit, însă,
recurgînd la cele mai diverse
subterfugii, să împiedice reali
zarea acestui obiectiv. Așa încît
amendamentul a fost anulat.

„ȘANSELE" LEGII PRIVIND
EGALITATEA FEMEII

JUDICIAL RESTRAINT

Sub privirile Impasibile ale Ministerului american al Justiției, amen
damentul cunoscut sub denumirea prescurtată E.R.A., care preve
dea egalitatea în drepturi a femeilor cu bărbații din S.U.A., a
fost Invalidat - ca încă o dovadă a unei atitudini retrograde,
anacronice. (Desen din „New York Times")
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TELEGRAMA ADRESATA TOVARĂȘULUI
șESCU
NICOLAE CEAU
<
Luni a avut loc In Capitală Sesiu
fică, prezentate atît în plen, cit șl
în cadrul celor 9 secțiuni, au relevat
nea națională de comunicări tehnicoimensul potențial de creație și ino
științifice a tineretului, manifestare
vare al tinerei generații, contribuția
dedicată aniversării a 65 de ani de
la crearea Uniunii Tineretului Co
importantă adusă de tineri la înfăp
tuirea sarcinilor cuprinse în Progra
munist și a 30 de ani de la înființarea
mul de cercetare științifică, dezvol
Uniunii Asociațiilor Studenților Co
muniști din România, organizată de
tare tehnologică și introducere a pro
gresului tehnic, adoptat la Congresul
Comitetul Central al U.T.C. și Con
siliul U.A.S.C.R.
al XIII-lea al partidului, hotărîrea
In cadrul sesiunii au prezentat in
tinerilor din industrie și agricultură,
tervenții tovarășii : Nicu Ceaușescu,
școli șl facultăți, din institutele
membru supleant al Comitetului Po
de cercetare de a participa Ia
litic Executiv al C.C. al P.C.R., prim
transpunerea In practică a indi
secretar al C.C. al U.T.C. ; Ion Ursu,
cațiilor formulate de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
membru supleant al Comitetului Po
ral al partidului, privind introdu
litic Executiv al C.C. al P.C.R., prim
vicepreședinte al Consiliului Națio
cerea noului în toate domeniile de
activitate, în toate sferele vieții econal al Științei și Invâțămîntului ; Ion
nomico-sociale.
Teoreanu, ministrul educației și înParticipanții la sesiune, într-o at
vățămîntului ; Radu Voinea. pre
mosferă de puternică angajare pa
ședintele Academiei Republicii So
triotică, au adresat o telegramă
cialiste România.
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU,
Au participat activiști de partid șl
secretarul general al Partidului Co
de stat, cadre ale U.T.C. și U.A.S.C.R.,
munist Român, președintele Republi
cadre didactice, tineri cercetători șl
cii Socialiste România, in care se
specialiști, elevi și studenți.
spune :
Lucrările de înaltă ținută științl,„In
________
_ . aniversare din viata organizațiilor noastre de
aceste momente
tineret, vă adresăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu. cele mai alese sentimente de profundă dragoste și re
cunoștință pentru minunatele condiții de muncă, studiu și viață create,
pentru grija neobosită cu care vegheat! la formarea și afirmarea tinerei
generații.
Cu adincă emoție și deosebită mindrie evocăm prestigioasa dumnea
voastră activitate de eminent revoluționar, militant comunist și patriot în
flăcărat, care, de peste cinci decenii, v-ați identificat cu cele mai înalte
aspirații ale tinerei generații, ale întregului popor român, de libertate, drep
tate, progres și prosperitate.
în aceste momente solemne adresăm respectuoase mulțumiri tovarășei
academician doctor inginer Elena Ceaușescu, activist de frunte al partidului
și statului nostru, om de știință și savant de largă reputație internațională,
pentru strălucita activitate consacrată dezvoltării impetuoase a științei, invățămintului și culturii românești, pentru atenția și grija pe care le acordă
educării comuniste, formării multilaterale, pentru muncă și viață a tinere
tului, asigurării celor mai bune condiții de învățătură, cercetare si creație
tehnico-știintifică.
Toți tinerii patriei sint Însuflețiți puternic de mindria de a fi contem
porani cu cele mai îndrăznețe și grandioase realizări ale dezvoltării economico-sociale a României, de a trăi intr-o perioadă in care, prin neprecu
pețita dumneavoastră contribuție, țara noastră a cunoscut cele mai impor
tante realizări din întreaga sa devenire, intrind, prin conștiințele noastre,
în cartea istorici drept „Epoca Nicolae Ceaușescu".
Vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar general, că, pornind de la
realizările obținute de tineri in domeniul cercetării și creației tehnico-știintifice. Uniunea Tineretului Comunist și Uniunea Asociațiilor Studenților
Comuniști din România vor acționa și în viitor cu eforturi sporite pentru
educarea prin muncă și pentru muncă a tineretului patriei, in spiritul crea
tivității si inventivității, al întăririi responsabilității fată de nivelul tehnic
și calitativ al produselor si tehnologiilor.
Conștienti de răspunderile ce ne revin in promovarea șl afirmarea largă
a cuceririlor revoluției tehnico-știintifice, in ridicarea nivelului general de
cunoaștere si orizontului de cultură al oamenilor muncii, vă asigurăm, mult
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că ne vom aduce deplina contribuție
Ia creșterea întregii activități economice, la dezvoltarea continuă a științei
și tehnicii noastre socialiste, puternic mobilizați de strălucitul dumneavoas
tră exemplu de muncă și viață, pentru creșterea prestigiului României între
națiunile lumii".

Solemnitatea depunerii jurămîntului militar
In unitățile Ministerului Apărării Naționale
Duminică dimineața, în atmosfera
de vibrantă mindrie patriotică și puternică însuflețire revoluționară cu
care întregul nostru popor și, împre
ună cu el, oștirea țârii acționează
neabătut pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XIII-lea al parti
dului, a indicațiilor și orientărilor
cuprinse în cuvîntările tovarășului
Nicolae Ceaușescu, în vederea înde
plinirii obiectivelor edificării socie
tății socialiste multilateral dezvolta
te și înaintării României spre comu
nism, în unitățile Ministerului Apă
rării Naționale a avut loc solemnita
tea depunerii jurămîntului militar
de către tinerii noului contingent.
La festivități au participat gene
ral-colonel Vasile Milea, ministrul
apărării naționale, primii adjuncți și
adjuncți ai ministrului, membri ai
Consiliului de conducere al Minis
terului Apărării Naționale, repre
zentanți ai organelor locale de partid
și de stat, veterani din războiul
antifascist, membri ai subunităților
de gărzi patriotice și ai detașamen
telor de pregătire a tineretului pen
tru apărarea patriei, scriitori și com
pozitori, pionieri, părinți ai milita
rilor.
Eveniment cu profunde semnifica
ții patriotice și cetățenești, depu
nerea jurămîntului s-a constituit in
tr-o Impresionantă manifestare a
dragostei și devotamentului nemăr
ginit pe care tinerii chemați să-și
facă datoria sub tricolor le nutresc
față de patria străbună — pe teri
toriul căreia, de peste 2 500 de ani,
strămoșii noștri au luptat și și-au
apărat glia și existența — față de
partid, în jurul căruia sînt uniți toți
fiii României, față de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene-

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru
intervalul 10 martie, ora 20 — 13 mar
tie, ora 20. In țară : Vremea va fi rece,
deși temperatura
aerului va
crește
treptat, iar cerul va fl variabil, mal
mult noros în sudul șl estul țării, unde.

Strălucit succes la
Mondialele atletice de sală
® Doina Melinte campioană
a lumii ® Maricica Puică —
medalie de bronz
în ultima zi a campionatelor
mondiale de atletism pe teren aco
perit de la Indianapolis (S.U.A.).
sportiva româncă Doina Melinte a
repurtat e strălucită victorie, cuce
rind medalia de aur în proba de 1 500
m, la capătul unei curse spectacu
loase, în care a întrecut detașat con
curente deosebit de puternice.
Doina Melinte a ocupat locul intîi.
cu timpul de 4’05”68/100, fiind ur
mată de Tatiana Samolenko (U.R.S.S.)
— 4’07”08/100, Svetlana Kitova
(U.R.S.S.) — 4’07”59/100, Mitica Junghiatu (România) — 4’08”49/100. Kris
ty Wade (Anglia) — 4’08”91/100 și
Sandra Gasser (Elveția) — 4’09”89/100.
Valoroasa noastră sportivă Doina
Melinte iși înscrie pentru prima oară,
la 31 de ani, în palmares primul său
titlu de campioană mondială, după ce
a fost campioană olimpică în 1984 la
Los Angeles, dublă campioană euro
peană de sală la Milano și Atena și
ciștigătoare la numeroase alte con
cursuri internaționale.
Delegația sportivă a României a
mai obținut o medalie de bronz, prin
Maricica Puică, situată pe locul trei
In proba de 3 000 m. In proba femi
nină de săritură în înălțime, atleta
bulgară Stefka Kostandinova a stabilit un nou record mondial : 2,05 m.

ral al Partidului Comunist Român,
președintele Republicii Socialiste
România, comandantul suprem al
forțelor armate, eroul României so
cialiste moderne, marele nostru
conducător, care și-a dedicat și își
dedică întreaga viață slujirii cu cre•dință a idealurilor supreme ale pa
triei, binelui și fericirii națiunii
române.
Jurînd credință patriei, poporului
și partidului, mîndri de a fi con
temporani ai perioadei celei mai bo
gate în împliniri din istoria patriei,
numită cu justificată mindrie pa
triotică „Epoca Nicolae Ceaușescu",
tinerii noului contingent au dat ex
presie voinței lor unanime de a în
făptui întocmai politica internă și
externă a gloriosului nostru partid
comunist, sarcinile ce le revin din
hotăririle Congresului al XIII-lea al
partidului, prevederile Directivei co
mandantului suprem.
Purtînd în inimi cuvintele sacre
ale supremului legămînt al iubirii de
țară, ostașii acestui contingent s-au
angajat solemn ca la școala politică,
patriotică și revoluționară a armatei,
urmînd marea lecție de patriotism
a istoriei noastre multimilenare,
călăuziți permanent de principiile
doctrinei militare naționale al cărei
strălucit fondator este tovarășul
Nicolae Ceaușescu, să-și formeze
trainice calități morale și deprinderi
de luptător, astfel incit să fie gata
în orice moment, la chemarea țării,
la ordinul comandantului suprem, să
apere cu fermitate, împreună cu în
tregul popor, cuceririle revoluționa
re, suveranitatea, independența și
integritatea teritorială ale scumpei
noastre patrii — Republica Socialistă
România.
local, va ninge. In rest, ninsori Izolate.
Vîntul va sufla slab ptnă la moderat,
cu unele Intensificări In estul șl sudestul țării, cu viteze de ptnă la 60 km
la oră viscolind sau spulbertnd trecă
tor zăpada în primele zile. Tempera
turile minime vor fi cuprinse
Intre
minus 12 și minus 2 grade, mal coborîte
pe alocuri In prima noapte. Iar cele
maxime, In general. Intre minus 5 șl
plus 3 grade. Local se va
semnala
ceață, asociată cu depunere de chiciu
ră.

Schimb de mesaje
intre secretarul general al P.C.R.
si secretarul general al Partidului
Prngresist al Oamenilnr Muncii din Cipru
NICOSIA 9 (Agerpres). — Din
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, au fost transmise tova
rășului Ezekias Papaioannou, secretar
general al Partidului Progresist al
Oamenilor Muncii din Cipru —
A.K.E.L., un cald mesaj de prietenie,
și urări de sănătate și fericire perso
nală.
Mulțumind, secretarul general al
A.K.E.L. a rugat să se transmi
tă tovarășului Nicolae Ceaușescu
călduroase salutări și urări de sănă
tate, de noi succese în activitatea pe

Vassos Lyssarides reales președinte al partidului

NICOSIA (Agerpres). — La Nico
sia s-au încheiat lucrările celui de-al
V-lea Congres al Partidului Socia
list din Cipru (E.D.E.K.), prin adop
tarea rapoartelor și rezoluțiilor su
puse dezbaterilor. In ultima zi au
fost alese organele centrale de con
ducere ale partidului. In funcția de
președinte al E.D.E.K. a fost reales
tovarășul Vassos Lyssarides.
Din partea tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general

al Partidului Comunist Român, au
fost transmise președintelui E.D.E.K.
calde felicitări și cele mai bune
urări de succes cu prilejul realege
rii sale în această funcție.
Felicitările au fost transmise de
tovarășul Ion Coman, membru al
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., care a repre
zentat partidul nostru la Congresul
E.D.E.K.

Acțiuni și luări de poziție
pentru dezarmare și pace
Mișcarea Pugwash se pronunță pentru crearea
de zone libere de arme chimice

I

BERLIN 9 (Agerpres). — în ca
pitala R.D.' Germane s-au încheiat
duminică lucrările celui de-al
12-lea seminar internațional al miș
cării Pugwash, în cadrul căruia
experți din peste 20 de țări au
dezbătut posibilitățile de a fi crea
te în diferite regiuni ale lumii
zone libere de arme chimice. Crea
rea unor asemenea zone, s-a sub-

liniat în cadrul seminarului, ar re
prezenta un pas important pe calea
eliberării planetei noastre de pe
ricolul acestei categorii de arme
de distrugere în masă. A fost evi
dențiată, de asemenea, necesitatea
interzicerii armelor chimice, prin
încheierea de acorduri internațio
nale corespunzătoare.

*
*
I
I

gerea unui milion de semnături în
favoarea eliminării bazelor mili
tare străine. Această campanie a
fost lansată de partidele politice de
stingă, de sindicatele democratice
și de organizațiile obștești și pen
tru pace din Spania,

erau înscrise cererile lor : „NU, ar
melor nucleare !“, „Nu vrem ex
plozii nucleare in Mururoa!". Printre participanți se aflau și o delegație a luptătorilor pentru pace din
japonia, membri ai comitetelor
împotriva armelor nucleare din
orașele Hiroshima și Nagasaki.

.
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S.W.A.P.O. este gata să poarte negocieri cu regimul
de la Pretoria In problema independenței Namibiei
LUSAKA 9 (Agerpres).
Pre
ședintele Organizației Poporului din
Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.),
Sam Nujoma, a reafirmat că este
dispus să se întîlnească cu condu
cătorii de la Pretoria în vederea dis
cutării problemelor legate de aplica
rea Rezoluției 435 a Consiliului de
Securitate al O.N.U. privind accesul
la independență al Namibiei — in
formează agenția A.P.S. Liderul
S.W.A.P.O. a subliniat că această întîlnire poate avea loc cu condiția ca
partea sud-africană să dea dovadă
de sinceritate și să nu prezinte nici
un fel de amendament la rezoluția
O.N.U., care constituie un document
internațional ce trebuie să fie res
pectat în termenii inițiali. Nu vom
accepta nici un compromis în ceea ce
privește libertatea și independența
Namibiei, iar această independență
trebuie să fie reală și nu o formulă
de tipul bantustanelor sau a unui
guvern Interimar — a afirmat Sam
Nujoma.
La rîndul său, președintele Zam-

de 35 de ani consecutiv. Interesant
este că pentru a șasea oară diferența
de scor este minimă în meciul lor
decisiv : în anul 1964, a fost 73—72
pentru Steaua ; în 1976, 68—66 pen
tru Dinamo ; în 1983, 75—73 pentru
Dinamo ; în 1984. 57—56 pentru
Steaua, în 1985, 77—75 pentru Steaua.
Desigur, faptul că titlul de cam
pioană se decide doar de un coș ex
primă dramatismul și ardoarea cu
care se luptă pentru întîietate. Dar
să mai observăm că, din păcate, în
afară de Steaua și Dinamo, nici o
altă formație din țară nu este capa
bilă să țintească titlul de campioană
a baschetului masculin. Ceea ce spu
ne multe despre nivelul mediocru,
ori chiar submediocru, al întregului
campionat.
Cucerind șl titlul 1987, Steaua adună în panoplia sa 18 asemenea ti
tluri de campioană, luînd conducerea
în fața lui Dinamo (17). Celelalte
trei titluri de pînă acum au fost ob
ținute de Metalul „23 August" (in
anii 1950 și 1952) și Locomotiva
P.T.T. București (1951).
In ediția din acest an — încheiată
atît de devreme pentru a se da posi
bilitate echipei naționale să pregă
tească participarea sa în prestigioasa
grupă „A" din Campionatul Euro
pean — locul al treilea a fost ocupat
de echipa I.C.E.D. București (antre
nor D. Berceanu), urmată de Dinamo
Oradea.

Gheorqhe MITROI

Deschiderea Tîrgului
international de la Tripoli
TRIPOLI 9 (Agerpres). — S-a
deschis cea de-a 22-a ediție a Tîrgului internațional de la Tripoli. La
această manifestare internațională
întreprinderi de comerț exterior ro
mânești expun o gamă variată de
mașini-unelte. utilaje pentru prelu
crarea lemnului, aparatură electroni
că și electrotehnică, produse chimice,
ale industriei ușoare, medicamente.
Cu ocazia deschiderii, pavilionul
tării noastre a fost vizitat de secre
tarul Comitetului Popular General
pentru Planificare al Marii Jamahirii
Arabe Libiene Populare Socialiste.
Oaspetele libian a avut cuvinte de
apreciere la adresa participării țării
noastre și a produselor expuse.

PRIMIRE LA PRAGA. Gustav
Husak, secretar general al C.C. al
P.C.C., președintele R.S. Cehoslo
vace, l-a primit, la Praga, pe Wu
Xueqian, consilier de stat și minis
tru al afacerilor externe al R.P.
Chineze, aflat într-o vizită oficială
in R.S.C., informează
agenția
C.T.K. A fost exprimată dorința
extinderii colaborării bilaterale pe
plan politic, economic, cultural și
in alte domenii. Totodată, convor
birile au evidențiat unitatea sau apropierea punctelor de vedere în
legătură cu problemele cardinale
ale contemporaneității.

Demonstrație în Tahiti împotriva experiențelor
nucleare franceze
PARIS 9 (Agerpres). — Peste
1 200 de persoane au participat, la
Papeete, centrul administrativ al
Polineziei Franceze, in Insula Ta
hiti, la o demonstrație de protest
împotriva experiențelor nucleare
franceze de pe atolul Mururoa. Ma
nifestanta purtau pancarte pe care

ROMA 9 (Agerpres). — La sediul
Academiei române din Roma s-a or
ganizat, in colaborare cu Academia
de artă și cultură „Minerva" din Ita
lia, o seară culturală dedicată ani
versării a 110 ani de la cucerirea
independenței de stat a României.
In cuvintul său, președintele aca
demiei „Minerva", Aldo Riso, a evo
cat pagini similare din lupta po
poarelor român și italian pentru uni
tate și independentă națională, evi
dențiind semnificația cuceririi inde
pendenței pentru dezvoltarea ulteri
oară a tării noastre. S-a referit, de
asemenea, la dezvoltarea artei și cul
turii românești după 23 August 1944
și in special in perioada care a
urmat Congresului al IX-lea al
P.C.R.
Cu acest prilej, a fost deschisă o
expoziție de carte Si fotografii cu
imagini din războiul de independență
Si din dezvoltarea României con
temporane. La loc de cinste se aflau
operele inspirate din gîndirea socialpotitică si istorică a președintelui
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, apărute in
Italia, precum și alte cârti de istorie,
literatură, economie și artă.

biei, Kenneth Kaunda, a declarat că
țara sa își menține poziția de a se
oferi ca mediator în tratativele din
tre S.W.A.P.O. și guvernul de la
Pretoria care să aibă la bază preve
derile rezoluției O.N.U. privind vii
torul Namibiei.

PREȘEDINTELE ITALIEI, Fran
cesco Cossiga, l-a încredințat, luni,
mandatul de a forma un noU gu
vern lui Giulio Andreotti, minis
trul — democrat-creștin — al afa
cerilor externe în cabinetul demisionar. Criza de guvern s-a deschis
la 3 martie prin demisia cabinetu
lui de coaliție pentapartită.
COMUNICATUL COMUN dat pu
blicității la încheierea vizitei în
Indonezia a ministrului afacerilor
externe al U.R.S.S., Eduard Șevardnadze, reliefează îngrijorarea
celor două țări față de menținerea
încordării pe plan internațional și
continuarea cursei înarmărilor —
nucleare și convenționale —, față
de pericolul transferării cursei
înarmării în spațiul cosmic. Comu
nicatul afirmă hotărîrea Indoneziei
și U.R.S.S. de a milita pentru
transformarea Oceanului Indian în
tr-o zonă a păcii.

:
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Parlamentelor - un rol sporit in promovarea păcii
si• securității. internaționale
-

PHENIAN (Agerpres). — La Phe
nian a avut loc reuniunea consulta
tivă a președinților grupurilor inter
parlamentare din țările socialiste. La
reuniune au luat parte reprezentan
ții grupurilor interparlamentare din
R.P. Bulgaria, R.S. Cehoslovacă,
R.P.D. Coreeană, R. Cuba, R.D. Ger
mană, R.P. Mongolă, R.P. Polonă,
Republica Socialistă România, R.P.
Ungară, U.R.S.S. și R.S. Vietnam.
In cadrul reuniunii a avut loc un
schimb de păreri asupra rezultatelor
conferințelor a 75-a și a 76-a și au
fost discutate o serie de probleme le
gate de pregătirea celei de-a 77-a
conferințe a Uniunii interparlamen-

tare, care va avea loc în acest an la
Managua.
In centrul atenției reuniunii au
stat problemele menținerii păcii. în
făptuirii dezarmării în Europa și In
întreaga lume, prevenirii unui răz
boi nuclear și reducerii tensiunii
internaționale, creării de zone denuclearizate în Balcani, in alte zone ale
continentului european, precum și
in zona Asiei și Oceanului Pacific.
S-a exprimat sprijinul față de ini
țiativele de pace ale guvernului
R.P.D. Coreene, avind ca scop asi
gurarea păcii in Peninsula Coreeană
și crearea condițiilor corespunzătoare
pentru reunificarea Coreei.

BONN 9 (Agerpres). — Erich Ho
necker, secretar general al C.C. al
P.S.U.G., președintele Consiliului de
Stat al R.D. Germane, a propus
cancelarului R.F.G., Helmut Kohl, ca
reprezentanții celor două state ger
mane să aibă un schimb de opinii
asupra modalității de a se înlătura
rachetele cu rază medie de acțiune
din Europa, informează agenția
A.D.N. într-o scrisoare remisă în

acest sens la Bonn, se subliniază că
realizarea unui acord este în intere
sul imediat al celor două state ger
mane.
Erich Honecker relevă In scrisoare
că atitudinea statelor europene, și nu
In ultimul rînd cea a R.F.G. și
R.D.G., este, în multe privințe, cru
cială pentru soluționarea problemei
dezarmării nucleare în Europa.

Precizări ale R. P. D. Coreene privind un dialog

între Nordul și Sudul Coreei
PHENIAN 9 (Agerpres). — într-o
declarație de presă, conducătorul de
legației Nordului la contactele pre
liminare în vederea convorbirilor
parlamentare între Nordul și Sudul
Coreei a relevat că dacă partea sudcoreeană este într-adevăr animată
de dorința diminuării încordării tre
buie să răspundă pozitiv la recenta
propunere a R.P.D. Coreene privind
organizarea de convorbiri politice și
militare la nivel ridicat. In declara-

e scurt

Kpe! pentru lichidarea bazelor militare străine
MADRID 9 (Agerpres). — în
Spania a fost lansată o campanie
la nivel național în vederea strîngerii de semnături pe un apel în
care se cere lichidarea bazelor mi
litare americane de pe teritoriul
țării. în ultimele zile au fost des
chise 1 000 de puncte pentru strîn-

S-a încheiat campionatul de baschet masculin
La Focșani, în frumoasa și încăpătoarea sală de sport „Vrancea", cele
mai bune patru echipe masculine de
baschet și-au disputat timp de trei
zile ordinea finală în clasamentul
celei de-a 38-a ediții a campionatu
lui divizionar „A". In acest an, fe
derația de specialitate a procedat
bine programînd turneele finale pe
terenuri neutre : la Focșani (pentru
locurile I—IV), la Tg. Jiu (V—VIII)
și la Tg. Mureș (IX—XII). In felul
acesta, pe terenuri neutre, nu e avantajată nici o echipă, în același
timp făcîndu-se și o bună propa
gandă baschetului în orașe ce nu
sint reprezentate în prima divizie.
In dimineața ultimei zile de joc
(duminică), la Focșani au fost pro
gramate întîlnirile directe, cu ade
vărat decisive. Pentru locul întîi au
jucat Steaua și Dinamo din Bucu
rești. în cele opt intîlniri anterioare
(campionatul de baschet prevede 9
meciuri directe între echipe) scorul
fusese 4—4. In această a 9-a manșă
— o frumoasă, spectaculoasă și viu
disputată finală — au avut cîștig de
cauză baschetbaliștii steliști (conduși
de antrenorii M. Cîmpeanu și N.
Pîrșu) ; ei au învins pe dinamoviști
(antrenați de Gh. Novac și V. Popa)
cu scorul de 93—91. Un coș, un sin
gur coș (de două puncte) a decis ti
tlul de campioană Intre aceste două
protagoniste principale care sînt
Steaua și Dinamo, echipe ce-șl dis
pută în exclusivitate titlul național

care o desfășoară In fruntea partidu
lui și statului.
Schimbul de mesaje a avut loc cu
ocazia primirii de către secretarul
general al A.K.E.L. a tovarășului Ion
Coman. membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al
P.C.R.
In cadrul convorbirii care a avut
loc cu acest prilej au fost reliefate
bunele relații dintre cele două parti
de și dorința reciprocă de a acționa
pentru continua lor dezvoltare, în
folosul ambelor țări și popoare, al
promovării cauzei păcii și dezarmă
rii, a socialismului și progresului.

Manifestări
consacrate României
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INDIA ȘI PAKISTANUL au în
ceput cea de-a doua etapă a ope
rațiunii de retragere a trupelor
proprii de-a lungul frontierei lor
comune, de la sud de Barmer
în Rajasthan (vestul Indiei) și
Chor, în provincia Sind (din Pa
kistan). în cadrul acestei etape,
care urmează să se încheie la 17
martie, ambele părți vor trebui
să-și retragă între 40 000 și 50 000
militari.
PLENARA C.C. AL P.C. DIN
VENEZUELA a avut loc la Caracas.
Au fost dezbătute situația politică
din țară, sarcinile forțelor demo
cratice, probleme ale vieții interne
de partid. Plenara a adoptat un
apel către toate forțele democra
te de a prezenta la alegerile din
1988 un candidat unic pentru postul
de președinte al țării, relatează
agenția T.A.S.S.

LA SAO PAULO a avut loc o
ședință a Conducerii Naționale a
P.C. Brazilian. După cum relatează
agenția T.A.S.S., în cadrul ședinței
au fost discutate probleme ale si
tuației politice interne din Brazilia
în legătură cu elaborarea textului
unei noi constituții, precum și în
legătură cu pregătirea celui de-al
VIII-lea Congres al partidului, care
va avea loc în luna mai.

NUMIRE. Primul ministru al
Norvegiei, Gro Harlem Brundtland,
l-a numit pe Thorvald Stoltenberg
în funcția de ministru de externe,
anunță agenția T.A.S.S.

ția transmisă de agenția A.C.T.C. se
arată că un răspuns pozitiv la aceas
tă propunere va duce la înlăturarea
confruntării politice și militare
Nord-Sud și va inaugura o etapă a
destinderii și păcii. Și aceasta —
subliniază declarația — va permite
progresul dialogului pe diferite pla
nuri. inclusiv cel parlamentar, într-o
atmosferă de reconciliere și unitate
națională și realizarea grabnică a
convorbirilor la nivel înalt.

CANDIDATURA. Senatorul Jo
seph Biden, în vîrstă de 44 de ani,
și-a depus în mod oficial candida
tura Ia funcția de președinte al
S.U.A. pentru scrutinul preziden
țial din 1988. Joseph Biden este al
doilea candidat din partea Partidu
lui Democrat la această funcție,
după Richard Gebhardt, și a anun
țat că iși va desfășura campania
electorală pronunțîndu-se pentru o
politică de dezarmare și de nea
mestec al S.U.A. în treburile in
terne ale statelor din America
Centrală.
CONFERINȚA INTERARABA. La
Bagdad se desfășoară, începînd de
simbătă, cea de-a XV-a Conferință
a miniștrilor arabi ai muncii, con
sacrată examinării unor probleme
privind formarea profesională in
țările arabe. In cuvîntul de deschi
dere, secretarul general al Ligii
Arabe, Chedli Klibi, a evidențiat
necesitatea mobilizării resurselor
umane ale regiunii pentru depăși
rea problemelor cu care se con*
fruntă statele participante. El s-a
referit, de asemenea, la aspecte le
gate de dezvoltarea tehnologică în
țările arabe.

BANCA
INTERNAȚIONALA
PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI
DEZVOLTARE (B.I.R.D.) a efec
tuat, în 1986, împreună cu organis
mele afiliate, 1 776 de operațiuni
financiare in 109 țări din lume.
Costul total al operațiunilor se ri
dică la 251 miliarde dolari. Cele
mai multe proiecte (329) și credite,
totalizînd 71 miliarde dolari, au
fost destinate țărilor latino-americane. Cele mai multe proiecte fi
nanțate de B.I.R.D. pe sectoare au
fost cele din agricultură, costul
total ridicîndu-se la 68 miliarde
dolari.
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PROBLEME ALE ECONOMIEI MONDIALE

Implicațiile unei reuniuni monetare cu foarte multe absențe...
Reprezentanții unul grup restrîns
de țări (S.U.A., Japonia, R. F. Ger
mania, Marea Britanie, Franță șl
Canada) s-au reunit, recent, la
Paris, pentru a discuta o problemă
care preocupă nu numai țările res
pective, ci, prin implicațiile sale, nu
meroase alte state : stabilitatea mo
netară sau, mai aproape de adevăr
spus, lnfrînarea dezordinii ce do
mină In prezent piețele monetare oc
cidentale. în centrul acestei dezordini
se află moneda americană, dolarul, „a
cărui culoare verde este — după cum
scria nu de mult o agenție interna
țională de presă — singura care re
zistă bine“, toate celelalte elemente
— valoare, prestigiu, încredere —
diminuîndu-se continuu. în urmă cu
doi ani, valoarea dolarului era de
aproape două ori mai mare față de
a principalilor „concurenți" — marca
vest-germană și yenul nipon : In
1985, „biletul verde" era schimbat
pentru 3,15 mărci vest-germane sau
pentru 250 de yeni. Acum, dolarul
american a scăzut la aproximativ
1,83 mărci vest-germane și în jur
de 153 de yeni.
„Căderea liberă" a dolarului —
care a avut între cauzele sale difi
cultățile pe care le traversează economia S.U.A. șl, în special, enormul deficit bugetar și comercial
nord-american — s-a datorat, în
bună măsură, deciziei adoptate In
septembrie 1985, la Washington, de
S.U.A., Japonia, R. F. Germania,
Marea Britanie și Franța, cînd „cel
5“ au hotărît să sprijine „o creștere
a cursului de schimb al celorlalte
valute în raport cu dolarul". O mă
sură de natură să favorizeze reduce
rea deficitului american, căci, coborînd cursul dolarului, erau favoriza
te exporturile americane, micșorindu-se competitivitatea produselor ță
rilor respective pe piața americană.
Dar această măsură n-a făcut Insă
altceva decît să transfere preocupă
rile dintr-o tabără lntr-alta, fără să
contribuie la rezolvarea problemei
de fond : dezordinea de pe piețele
monetare.

Diminuarea valorii dolarului, care
a contribuit la creșterea competitivi
tății produselor americane, atît pe
piața internă, cît și pe cele ale
principalilor parteneri — Japonia și
R. F. Germania (C.E.E. In general)
— nu a dus, totuși, la reducerea de
ficitului comercial al S.U.A., care a
atins in 1986 nivelul record de 170
de miliarde de dolari, dintre care
51 de miliarde cu Japonia și 17 mi
liarde cu R. F. Germania. In același
timp, Japonia a acuzat din plin di
minuarea excesivă a valorii dolaru
lui în raport cu yenul : „scăderea
dramatică a valorii dolarului în ra
port cu yenul — s-a arătat la Tokio
— a provocat dificultăți uriașe în
treprinderilor japoneze, în special
celor mici și mijlocii, a căror activitate era orientată cu precădere
spre export, deoarece prin creșterea
valorii yenului produsele lor au de
venit mai scumpe cu 30—40 la sută
și deci mai greu de vîndut pe piețele
internaționale, și îndeosebi pe piața
S. U.A., debușeu tradițional pentru
producătorii niponi.
Același proces de scumpire l-au
suferit și produsele vest-europenilor, motiv de profundă preocupare
la Bonn, Paris sau Roma. In octom
brie 1986, în urma unor negocieri
„ascuțite", Japonia și S.U.A. au sem
nat un acord care denunța instabi
litatea monetară și preciza că „realinierea ratelor de schimb între yen
și dolar (la ora respectivă, dolarul
valora 164 de yeni) este acum com
patibilă cu parametrii economici
fundamentali". Acordul a fost con
siderat, de cei doi parteneri, ca o
etapă majoră spre coordonarea poli
ticilor economice, așa cum fusese
preconizată la întîlnirea „celor 77"
de Ia Tokio. Dar dolarul a continuat
să coboare, producînd o stare de
criză în relațiile bi și multilatera
le din „triunghiul contradicțiilor*
(S.U.A. — Japonia — Piața comună).
Această situație a condus la con
vocarea reuniunii monetare occlden-

tale de la Pariș, reuniune precedată
de recentele convorbiri secrete între
„cei 5" de la Washington și Paris.
Inițial, reuniunea de la Paris a fost
anunțată ca fiind a grupului „celor
7“ (S.U.A., Canada, Marea Britanie,
R. F. Germania, Japonia, Franța și
Italia), dar s-a desfășurat în... șase,
deoarece Italia a refuzat să partici
pe la o întilnire unde „să ia cu
noștință de hotărîrl deja adoptate",
să fie pusă „în fața faptului împli
nit".
Comentînd comunicatul dat publi
cității la încheierea reuniunii, din
colo de afirmații cu caracter gene
ral privind cooperarea mai strînsă
dintre țările participante pentru asi
gurarea stabilității dobînzilor și pa
rității monedelor naționale, observa
torii apreciază că decizia de a sta
biliza dolarul, marca vest-germană
și yenul are semnificația unei „forme
discrete de a oficializa trei mari zone
monetare", care ar putea servi „la
reconstituirea unui sistem monetar
bazat pe parități mai ferme". Tot
odată, discutînd perspectivele încer
cărilor de coordonare a politicilor economice, aceiași observatori își ma
nifestă scepticismul, subliniind faptul
că încetinirea creșterii economice
din țările vest-europene și Japonia
nu numai că agravează diferendele
comerciale dintre statele industriali
zate, dar contribuie, de asemenea, la
instabilitatea politică și economică
din țările în curs de dezvoltare. „Acordul de la Luvru" (cum au fost
supranumite Înțelegerile survenite,
datorită faptului că reuniunea a
avut loc Ia Ministerul de Finanțe al
Franței, care se află într-o aripă
a palatului cu același nume) s-a
semnat pe fundalul unei posibile
confruntări comerciale Intre S.U.A.
și C.E.E. și al efectului multiplicator
al unei „bombe cu explozie întîrzlată" — cum este deseori denu
mită datoria externă a țărilor în
curs de dezvoltare datorită grave
lor primejdii pe care le comportă

pentru stabilitatea economico-flnanciară mondială.
In aceste condiții, cînd unii ob
servatori consideră că această dato
rie tinde să devină „imposibil de
rambursat", cînd se înregistrează
o creștere a unei „revolte mocnite*
a debitorilor, au apărut unele aver
tismente semnificative. Astfel, „sus
pendarea sine die a plăților dobînzilor la datoria externă de către
Brazilia — scria agenția spaniolă
E.F.E. — a afectat puțin piețele mo
netare, dar a zguduit bursa de va
lori din New York ca un cutremur,
ce a fost resimțit, de asemenea,
puternic în Europa, după scăderea
acțiunilor la Tokio și Wall Street".
Principalele căderi ale valorii ac
țiunilor au fost înregistrate în trei
bănci nord-americane mari creditoa
re ale datoriei latino-americane i
Citibank, Chase Manhattan și Chemical Bank.
Toate acestea, ca și alte aspecte,
care țin de actuala criză a sistemu___
lui monetar-financiar în general, re
flectă cîteva din repercusiunile ne
gative asupra economiilor a nume
roase state, asupra ansamblului
schimburilor economice și relațiilor
de colaborare internațională, pe care
le au problemele discutate la re
uniunea de la Paris, șl că rezolva
rea lor efectivă ar putea fi reali
zată nu de un grup restrîns de țări,
indiferent dacă sînt cinci-șase sau...
șapte, ci de întreaga comunitate a
națiunilor lumii. Pentru că, de fapt,
din jurul mesei din frumoasa sală
a Palatului Luvru, unde a avut loc
reuniunea de la Paris, a lipsit, nu
numai, fotoliul Italiei. In realitate,
au lipsit încă ppste 140 de fotolii :
cele ale celorlalte țări ale lumii,
interesate nu numai In întărirea
stabilității monetare, cl a întregii economii mondiale.
Incit, In condițiile unor attt de
numeroase absențe, nu trebuie să
mire și... absența rezultatelor.

Valentin PAUNESCU
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