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Răspuns muncitoresc, patriotic insuflețitoarelor chemări adresate

de tovarășul Nicolae Ceaușescu in Mesajul de Anul Nou
Construcții noi pe bulevardul Republicii din Ploiești Foto : S. Cristian

ORGANIZARE EXEMPLARĂ,
MUNCĂ DE CEA MAI UNĂ CALITATE!

„La începutul anului 1988 să ne angajăm solemn că vom acționa cu 
toată răspunderea, în spirit revoluționar, în vederea înfăptuirii neabătute a 
planurilor și programelor de dezvoltare continuă a patriei noastre, că vom 
face astfel incit în anul în care intrăm să obținem cele mai bune rezultate 
din acest cincinal și să asigurăm înfăptuirea neabătută a obiectivelor stra
tegice stabilite de Congresul al XIII-lea al partidului".

NICOLAE CEAUȘESCU
Sint proaspete in memoria fie

căruia emoționantele îndemnuri și 
chemări. încărcate de un vibrant 
patriotism, adresate întregului popor 
în Mesajul de Anul Nou de tovară
șul Nicolae Ceaușescu — strategul 
dezvoltării României modeme, stră
lucitul conducător al partidului și 
statului nostru, care în această lună 
de început de an împlinește 70 de 
ani de viață și peste 55 de ani de 
glorioasă activitate revoluționară, 
omul a cărui muncă și viață se în
truchipează, în modul cel mai fier
binte, cu cele mai înalte idealuri ale 
poporului și a cărui prezență în 
fruntea partidului și a țării repre
zintă garanția înfăptuirii neabătute 
a Programului partidului de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și de înaintare a Româ
niei spre comunism, a istoricelor 
hotăriri adoptate de Conferința 
Națională.

„Sint bine cunoscute de toți oa
menii muncii, de întregul popor o- 
biectivele noului an. Acum, hotări- 
tor este — ne îndeamnă secretarul 
general al partidului — să trecem 
cu ferjnitate la buna organizare a 
activității in toate sectoarele, să

perfecționăm conducerea si să ac
ționăm cu cea mai înaltă răspunde
re revoluționară, să întărim ordinea, 
disciplina, să facem astfel ca fieca
re la locul său de muncă, să facă 
totul pentru înfăptuirea neabătută a 
tuturor planurilor si programelor 
care asigură dezvoltarea generală a 
patriei, ridicarea nivelului de trai 
material si spiritual al întregit na
țiuni — telul suprem al politicii 
partidului, esența societății socialis
te multilateral dezvoltate'*.

Iată sintetizate. într-un îndemn 
cald, fierbinte, cerințele pe care se
cretarul general al partidului le pune 
în noul an în fața noastră, a tutu
ror. Cuvinte cu o rezonanță a- 
dîncă. concretă. în inimile si con
știința celor 23 de milioane de 
cetățeni ai României socialiste. Prin 
ele. prin mesajul lor patriotic, țara, 
poporul. într-o impresionantă uni
tate în jurul partidului, al secretaru
lui său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. au pășit cu în
credere și optimism în cel de-al 
treilea an al celui de-al optulea 
cincinal. Este un an care solicită din 
partea fiecărui om al muncii, a fie
cărui membru al societății — așa cum

Din primele zile ale anului

RITMURI ÎNALTE DE LUCRU,
LA NIVELUL PLANULUI

«e spune limpede în Mesaj — o in
vestiție mai mare de inteligență și 
muncă. Pentru ca 1988 să se înscrie 
cu cele mai bune rezultate obținute 
în actualul cincinal și .să reprezinte 
o bază solidă, de certitudine, pentru 
îndeplinirea exemplară a prevederi
lor întregului cincinal. Pentru ca, la 
capătul lui, pe baza rezultatelor ob
ținute. România să pășească ferm în 
rîndul țărilor cu o dezvoltare medie 
și să înceapă o etapă nouă, calitativ 
superioară, în drumul său ascendent 
spre zorii societății comuniste.

Cu ce fapte și în ce direcții anume 
sintem chemați să înnobilăim aceste 
chemări ? Dintr-un evantai, care cu
prinde întreaga problematică a vieții 
economico-sociale a tării, vom subli
nia citeva.

Să răspundem prin îndeplinirea 
zilnică, ritmică, a tuturor indicatori
lor de plan. Există obiective clare 
pentru acest an în fiecare ramură a 
economiei naționale, în fiecare uni
tate. Există o bază materială temei
nic pregătită, care asigură o muncă 
de înaltă productivitate și de înaltă 
calitate. în actualul stadiu de dez
voltare a economiei noastre — sta
diul afirmării calității și eficienței — 
cele două cerințe fundamentale nu 
mai pot să fie despărțite. • Condiția,, 
esențială pentru materializarea lor 
nu este una neobișnuită. O consti
tuie munca organizată temeinic, 
științific, fără sincope, pentru înde
plinirea zilnică, ritmică, a sarcinilor 
de plan, a prevederilor programelor 
prioritare existente în acest dome
niu în fiecare unitate. Cu atît mai 
mult cu cit, așa cum sublinia secre
tarul general al partidului, mai mul
te unități economico-sociale au 
rămas datoare față de societate prin 
nerealizarea în întregime a prevede
rilor planului. Să răspundem chemă
rii de a realiza zilnic, ritmic, sarcinile

de plan, nu prin vorbe, nu prin an
gajamente fără acoperire, ci prin 
fapte. Eie sint singura unitate de 
măsură, care certifică șl vorba spu
să frumos, și angajamentul consis
tent, și competența de a conduce efi
cient sau nu.

Să răspundem prin a realiza exem
plar programele de organizare știin
țifică a muncii și de modernizare a 
producției. Anul 1988 obligă la un 
asemenea efort toate forțele angre
nate în această acțiune de impor
tantă decisivă pentru viitorul econo
miei noastre. Pe de o parte, pentru 
a recupera unele rămînerl in urmă 
înregistrate in anul trecut. Pe de 
alta, pentru a imprima acțiunii de 
perfecționare a organizării muncii și 
modernizare a producției un aseme
nea ritm, intensiv și calitativ, incit 
anul 1988 să beneficieze într-o mă
sură decisivă de efectele ei multila
terale — creșterea mai accentuată a 
productivității muncii, promovarea 
progresului tehnic în toate sectoare
le de activitate. înnoirea și moder
nizarea produselor, reducerea costu
rilor și a cheltuielilor materiale — 
și, aștțgl, să conștițyjg simortul trai-, 
nic al îndeplinirii prevederilor de 
plan ale întregului, cincinal, al trece
rii României într-un,.,noq stadiu de 
dezvoltare. Trei factori sint chemați 
să imprime acțiunii de modernizare 
ritmul de care vorbeam. în primul 
rînd — factorul conducere. Consiliile 
de conducere din ministere, consi
liile oamenilor muncii din centrale 
și întreprinderi au datoria să pri
vească și să considere acțiunea de 
organizare științifică și modernizare 
a producției ca examenul lor nr. 1

Constantin PRJESCU
(Continuare în pag. a Hl-a)

0 puternică expresie a încrederii 
în afirmarea noii gîndiri politice, 

în victoria cauzei păcii
Ca de fiecare dată în ultimele de

cenii. dezideratele și năzuințele cele 
mai scumpe de pace, înțelegere și 
colaborare ale poporului nostru, ace
leași cu ale tuturor popoarelor lumii, 
și-au găsit o luminoasă întruchipare 
.— cînd bătăile solemne de gong ves
teau sosirea Noului An — 
prin tradiționalul MESAJ A- 
DRESAT DE TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU, la posturi
le de radio și televiziune.

înfățișînd realizările importante în 
dezvoltarea economică și socială a 
țării, obținute în anul celei de-a 40-a 
aniversări a Republicii, în condiții 
internaționale grele. subliniind 
hotărirea de care este animat în
tregul nostru popor de a nu pre
cupeți nici un efort pentru trans
punerea în fapt a obiectivelor și 
programelor stabilite de Con
gresul al XIII-lea și de recen
ta Conferință Națională a P.C.R., 
secretarul general al partidului, pre
ședintele Republicii, a făcut, totoda
tă. în Mesajul adresat întregului nos
tru popor, ca și în Cuvintarca rosti
tă cu prilejul primirii șefilor misiu
nilor diplomatice acreditați la Bucu
rești, o analiză aprofundată a prin
cipalelor evenimente petrecute in 
viața internațională în 1987. a ten
dințelor ce se desprind pentru vii
torul - imediat și mai îndepărtat. în 
același, timp, au fost puternic re
afirmate pozițiile consecvente ale 
■României, în ce privește căile și mo
dalitățile de soluționare a probleme
lor majore ce confruntă omenirea la 
acest sfirșit de mileniu, hotărirea 
tării noastre de a milita, cu aceeași 
fermitate ca și pînă acum. în 
strînsă conlucrare cu celelalte state 
și popoare, pentru un curs politic nou 
pe arena mondială, în conformitate 
cu interesele dezvoltării pașnice ale 
tuturor popoarelor.

„Acum, cind intrăm In noul 
an, a arătat tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, Republica 
Socialistă România reafirmă cu pu
tere hotărirea sa de a dezvolta re

lațiile cu toate statele lumii, fără 
deosebire de orinduire socială, de a 
face totul pentru a contribui Ia în
făptuirea năzuințelor întregii ome
niri, de dezarmare, de înlăturare a 
armelor nucleare, de pace, a năzuin
țelor tuturor națiunilor lumii de a 
trăi independente și în libertate".

Așa cum reiese din analiza cu
prinsă în Mesaj și in cuvintare și 
cum au dovedit evoluțiile vie
ții internaționale, anul în care 
am pășit a preluat de la 1987 
o situație complexă șl complicată. 
Spirala înarmărilor nu s-a încetinit, 
au persistat și chiar s-au întețit un 
șir de conflicte internaționale, s-au 
manifestat în continuare acțiuni de 
amestec în treburile interne ala 
unor state. în mod deosebit, s-a a- 
gravat situația economică mondială, 
mai ales a țărilor in curs de dezvol
tare. ca urmare nemijlocită a for
melor noi de dominație și asuprire, 
promovate de capitalul financiar in
ternațional. Pe de altă parte, s-au 
intensificat acțiunile forțelor an- 
tiimperialiste, democratice, realiste, a 
luat un nou avint lupta generală a 
popoarelor în sprijinul unei politici 
noi. democratice, o politică a dezar
mării. în primul rînd nucleare, a 
asigurării unei păci trainice, a In
stituirii unor raporturi de deplină e- 
galitate $1 respect între toate națiu
nile planetei.

Pe fundalul înfruntării Intre a- 
cesțe două tendințe diametral opu
se, evenimentul major, de însemnă
tate cu adevărat istorică, al anului a 
fost, desigur, semnarea tratatului so- 
vieto-american cu privire la lichida
rea rachetelor nucleare cu rază me
die și mai scurtă de ’ acțiune, apre
ciat. pe bună dreptate, ca un rezul
tat al realismului in gîndirea poli
tică și. totodată, al luptei forțelor 
realiste, a popoarelor de pretutin
deni. Pentru prima dată în ..peri
oada nucleară". în care omenirea a 
intrat o dată cu lansarea bombei de 
la Hiroshima, urmează a fi elimi
nate din arsenalele atomice mon

diale două tipuri de arme, ceea ee 
a fost salutat cu un sentiment de 
satisfacție în întreaga lume. Nu este 
însă mai puțin adevărat, și acest 
lucru a fost pus din nou în lumină 
cu toată claritatea de conducătorul 
partidului și statului nostru, că ar
mele ce vor fi lichidate reprezintă 
o foarte mică parte — doar citeva 
procente — din arsenalele existen
te. că în lume mai rămîn imense 
cantități de arme nucleare, capabi
le să distrugă nu o dată, ci de mal 
multe ori Întreaga omenire, să ștear
gă orice urmă de viață de pe pla
neta noastră. Iată de ce, prin glașul 
reprezentantului său cel mai autori
zat. România afirmă răspicat că în 
anul nou in care am pășit, problema 
fundamentală este șl rămine aceea 
de a intensifica prin toate mijloa
cele șl pe toate căile lupta pentru 
încheierea de noi acorduri de dezar
mare — în direcția reducerii sub
stanțiale a armelor nucleare strate
gice. care constituie grosul arsena
lelor nucleare mondiale, in direcția 
încetării experiențelor nucleare, a 
opririi acțiunilor de militarizare a 
Cosmosului. Nu există și nu poate 
exista problemă mai importantă în 
epoca armelor nucleare decît lichi
darea cu deșăvîrșire a lor : procla
marea o dată în plus de la Bțicu- 
reȘti, capitala patriei noastre soăță- 
liste, a acestui mare adeVȘr' race, 
încă Q dată dovada unei iriaâta'rijs- 
pundeti pentru destinele umanității, 
pentru destinele păcii.

Ca țară europeană. România a 
acordat dintotdeauna o importantă 
primordială rolului Europei în viața 
internațională șl în virtutea acestei 
poziții constante. Mesajul de Anul 
Nou a reafirmat necesitatea impe
rioasă a multiplicării eforturilor pen
tru eliminarea tuturor armelor nu
cleare de pe continent, pentru înlă
turarea armamentelor chimice șt re-

Romulus CĂPLE3CU
(Continuare in pag. a IH-a)

Calendaristic, din luna ianuarie a acestui an, al treilea a! actualului 
cincinal, au trecut numai patru zile. O perioadâ scurta de timp, in care 
Insă, prin eforturi stăruitoare, un număr însemnat de colective munci
torești au obținut rezultate bune în producție. In primul rînd se cuvin 
apreciate rezultatele obținute de mineri, energeticieni, petroliști, 
metalurgiști, cimentiști și chimiști, adică de toți cei care la cumpăna 
dintre ani s-au aflat la datorie. Așa cum a subliniat secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în Mesajul de Anul Nou 
adresat întregului nostru popor, este necesar ca încă din prima zi a 
anului să se acționeze cu înaltă răspundere revoluționară, să se facă 
totul pentru ca la fiecare loc de muncă, in fiecare întreprindere și 
ramură să se îndeplinească neabătut sarcinile de plan, astfel îneît să 
se asigure dezvoltarea generală a patriei, ridicarea nivelului de trai 
material și spiritual ai întregii națiuni.

Din numeroasele vești primite la redacție, iată cîteva semnificative 
fapte de muncă.

ROVINARI : Hotărite să ridice pe 
un plan superior realizările de pînă 
acum, colectivele de muncă din ca
drul Combinatului minier Rovinari 
au pășit în noul an sub semnul an
gajării responsabile pentru folo
sirea cu randament superior a com
plexelor de excavare și transport 
din mine și cariere, al sporirii 
eficientei întregii activități extrac
tive. Cu bune rezultate au debutat 
în 1988 — an hotăritor al cincinalu
lui — minerii din marile cariere de 
Rgnit de la Tismana I. Tismana II, 
Rovinari-Est, Gîrla, Roșia, Peșteana- 
Nord, Peșteana-Sud. care, acționînd 
în spirit de inaltă ordine și discipli
nă. au asigurat încă din primele 
schimburi fluxul neîntrerupt al ex
tracției de cărbune. „Sintem mîndri 
că, la nivelul întreprinderii noastre — 
ne-a spus brigadierul excavatorist 
Vasile Vlădoianu, de la cariera Girla 
— am realizat încă din aceste zile o 
producție suplimentară de peste 
5 000 tone cărbune. Acest rezultat < 
fost posibil prin încheierea prbgra- 
mului pregătirilor de iarnă și orga
nizarea temeinică a activității in 
punctele cheie, prin folosirea judi
cioasă a excavatoarelor cu rotor și 
a circuitelor de transport". (Dumitru 
Prună).

MOINEȘTI. Pentru petroliștii din 
cadrul Trustului de foraj-extracție 
Moincști, primele zile ale celui de-al 
treilea an al actualului cincinal au 
Însemnat și primele succese în mun
că. Sondorii din Zemeș. Modir- 
zâu. Comănești și din celelalte zone 
petrolifere ale Moldovei s-au a- 
X'lat la datorie zi și noapte, veghind 
ca toate instalațiile să funcționeze 
din plin. Ca urmare, au fost înscrise 
pe graficul întrecerii însemnate'can
tități suplimentare de țiței. Alte re
zultate deosebite : la Burcioaia, în- 
tr-o nouă zonă petroliferă din nordul 
țării, petroliștii din brigada condu
să de inginerul Adrian Chircullță au 
pus în funcțiune în prima zi a nou
lui an sonda de mare adîncime nr.

505, care produce zilnic o mare can
titate de gaze libere. în aceeași zi, 
la Pluton și Buciumeni au fost puse 
în funcțiune alte două sonde noi de 
gaze libere, iar la Modîrzău sondo
rii. conduși de inginerul Dumitru 
Badea, âu conectat la circuitul pro
ductiv prima sondă de țiței a anu
lui 1988". (Gheorghe Baltă).

GOVORA : După ce au încheiat 
cu bune rezultate cel de-al doilea 
an al actualului cincinal, chimiștii 
de la Combinatul de produse sodice 
Govora au înregistrat, în primele 
zile ale acestui an, noi și remarca
bile succese. Menținind toate insta
lațiile din combinat la parametrii 
maximi de exploatare, ei au reușit 
să producă, peste prevederile pla
nului aproape 300 tone sodă calcinată 
și 120 tone sodă caustică. „Un debut 
promițător a cunoscut și activitatea 
de export — ne spunea directorul 
comercial Nicolae Didoiu. Pînă la 
această oră am livrat partenerilor 
din China, Egipt. R.F. Germania și 
din alte țări 2 000 tone sodă calci
nată și 600 tone sodă caustică". (Ion 
Stanciu).

FIENI : Bilanț remarcabil în pri
mele două zile din acest an și la 
Combinatul de lianți și azbociment 
din Fieni, unitate deținătoare a înal
tului titlu de Erou al Muncii So
cialiste. în graficele de producție au 
fost înscrise aici, peste prevederi, 
300 tone ciment și 200 tone var. Se 
continuă astfel activitatea rodnică 
din anul precedent, cînd această 
unitate a livrat peste plan impor
tante cantități de materiale de cons
trucții în condițiile economisirii a 
5,6 milioane kWh energie electrică. 
O contribuție de seamă la obținerea 
acestor realizări au adus-o schimbu
rile conduse de maiștrii Aurel 
Ciurea, Pavel Homeghi și Paul Co- 
man de la cuptoarele de clincher, 
atelierele de var și azbociment. 
(Gheorghe Manea).

La întreprinderea de utilaj chimic „Grivița roșie" din Capitală, din primele zile ale anului se înregistrează 
ritmuri înalte de lucru Foto : S. Cristian

Cu răspundere, pentru 
înfăptuirea obiectivelor 

agriculturii!

IN PAGINA A II-A : Relatări ale reporterilor și corespondenților „Sein- 
teii", in legătură cu debutul productiv in noul an la întreprinderea de 
rulmenți Alexandria, întreprinderea de mașini electrice București, între
prinderea de garnituri de frină și etanșare Rimnicu Sărat, întreprinderea 

de orologerie din Arad

Să reflectăm mal întll asupra 
uneia dintre sarcinile fundamen
tale privind dezvoltarea agricultu
rii desprinse din cuvîntarea secre
tarului general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, Ia Confe
rința Națională a partidului: „Anul 
viitor va trebui să realizăm peste 
35 milioane tone de cereale, peste 
10 milioane tone de legume, să 
obținem producții mari la toate 
produsele vegetale, să facem să 
crească puternic efectivele de ani
male șl, mai cu seamă, producția 
animalieră, de lapte, carne, lină".

Pentru a înțelege adevărata sem
nificație a nivelului pe care tre
buie să-I atingă agricultura noas
tră în 1988, ar mai trebui arătat 
faptul că numai pentru aprovizio
narea populației cu carne, din 
acest sector urmează a fi livrate 
spre tăiere un milion de bovine, 
7,5 milioane porcine și să se asigu
re, totodată, pentru fiecare locui
tor 15 kg de carne de pasăre ; la 
acestea adăugindu-se 5 milioane de 
porci și 8 milioane de oi care vor 
fi tăiate în gospodăriile populației.

încercînd o analiză a factorilor 
care au determinat opțiunea spre

asemenea niveluri ridicate de pro
ducție, este locul să arătăm că nu 
este vorba doar de niște dorințe. 
Și nici numai de cerințe decurgînd 
din necesitatea obiectivă de a în
făptui progresul acestei ramuri in 
pas cu dezvoltarea ascendentă a 
industriei, a celorlalte ramuri ale 
economiei naționale, de a asigura 
buna aprovizionare a populației. 
Aceste obiective exprimă. in 
fapt, posibilitățile reale ale agri
culturii noastre de a produce mult 
mai mult decît pînă acum, posi
bilități probate in mod strălucit de 
numeroase unități. Spre asemenea 
randamente ridicate trebuie să țin
tească toate unitățile noastre agri
cole. Or, pentru a realiza acest 
lucru este necesar să se înțeleagă 
cu toată claritatea că momentul în 
care ne aflăm impune o schimbare 
esențială in modul de a gindi și a 
acționa al unor cadre de partid cu 
răspunderi în agricultură șl, cu 
deosebire, a unor cadre de condu
cere șl specialiști din unitățile 
agricole. Nu prin justificarea unor 
neajunsuri, nu încercînd să se gă
sească motivații așa-zis obiective 
unor stări de lucruri ce vizează

In fapt o suficiență a spiritului 
gospodăresc, un grad scăzut de 
pregătire politică și profesională, 
se pot rezolva problemele ce țin 
de sporirea producției agricole, de 
creșterea avuției fiecărei unități 
agricole. Pentru aceasta este ne
voie, in primul rînd, de muncă 
bine gîndită, făcută cu pasiune și 
răspundere.

Revenind în actualitatea imedia
tă, ne reține atenția experiența a 
zeci și zeci de unități agricole, 
prezentată în paginile ziarelor a- 
părute în preajma Conferinței Na
ționale a partidului, care in 1987, 
an cu condiții climatice mai puțin 
favorabile, au obținut producții- 
record la hectar de 8 000—8 500 kg 
grîu și orz, 20 000—25 000 kg po
rumb știuleți. 3 500—4 000 kg floarea- 
soarelui, 50 000—55 000 kg sfeclă de 
zahăr, 30 000—35 000 kg legume. 
Iată un salt care dincolo de pro
porțiile sale demonstrează adevă
ratul potențial al agriculturii noas
tre socialiste. Ele arată cit de mult

Iosif POP
(Continuare in pag. a II-a)

O premieră și tinerii săi 
autori

In zilele cînd, la 
București, avea loc 
Conferința Națională 
a partidului, cînd oa
menii muncii de pe 
întreg cuprinsul*  țării 
omagiau, prin " fapte 
de muncă deosebite, 
înaltul forum al co
muniștilor. o telegra
mă din județul Caraș 
Severin, dată publi
cității, anunța un e- 
veniment de mare 
importanță : intrarea 
în proba de producție 
a instalației de recu
perare a molibdenului 
din concentratele de 
cupru de la Moldova 
Nouă, care asigură 
creșterea producției- 
marfă a întreprinde
rii cu 150 milioane lei 
anual și o economie 
valutară de 2,3 mili
oane dolari pe an 
prin reducerea im
porturilor la acest 
metal.

Am vrut să știm 
mai mult, dincolo de 
concizia știrii de ul
timă oră. Și iată-ne, 
la început de an nou, 
1988, în tovărășia pro
iectantului, construc
torului și beneficiaru
lui, încercînd să re
producem gindurile, 
sentimentele celor ce 
au contribuit la ma
terializarea acestui o- 
biectiv, parte inte
grantă din cronica e- 
fortului general de 
punere în valoare a 
tuturor resurselor, de 
dezvoltare a bazei de 
materii prime a țării.

— Dar mai întîi, 
pentru cititorul care 
are doar Imaginea 
concentrată a tabelu
lui lui Mendeleev, 
fără detalii suplimen
tare, ce reprezintă, 
dincolo de o formulă 
chimică, molibdenul ? 
Mai exact, la ce folo
sește, cu ce eficiență, 
în ce măsură se jus
tifică, in peisajul in
dustriei noastre, pre
zența acestei capaci
tăți de producție în 
premieră ? — l-am
întrebat pe inginerul 
Tudor Marcu, director 
tehnic cu dezvoltarea 
la întreprinderea mi

nieră Moldova Nouă.
— Pornind de la 

faptul că în zăcămin
tele de la Moldova 
Nouă, alături de cu
pru și sulf, apar și 
alte metale — asa-nu- 
mite „rare și disper
se" — cercetarea și-a 
pus, cu ani în urmă, 
problema valorificării 
unora dintre ele. ex
trem de prețioase. 
Este vorba de molib
den, wolfram, cobalt, 
iridiu, seleniu, identi
ficate in ..banatite" — 
bogatele minereuri po- 
limetalioe „sărace" de 
la Moldova Nouă. Ceea 
ce s-a materializat

LA MOLDOVA 
NOUA

este un început încu
rajator pentru cerce
tare, o certitudine că 
se poate, că putem 
pune în valoare. în
vestind mai multă 
inteligență proprie, și 
celelalte metale exis
tente în zăcămînt.

— Cum s-a născut 
ideea recuperării mo
libdenului?

— Simplu. Cercetă
rile au început în 
1982, într-o sîmbătă 
seara. Au început de 
la o discuție între 
prieteni de familie ; 
eram, laolaltă, trei 
colegi de la Institu
tul de cercetare știin
țifică și inginerie teh
nologică și proiectare 
a lucrărilor de insta
lații pentru industria 
minieră din Deva. 
Pînă la data respecti
vă cercetările în acest 
domeniu urmau o pis
tă cu totul d.ferită ; 
se experimenta o teh
nologie cu foarte 
mare consum de e- 
nergie termică; tre
buia injectat abur în 
celulă. Șl, atunci, din 
discuții în discuții, 
împreună cu Dorian 
Trucu. chimist de 
meserie, și cu Maria 
Popa, preparator, am 
pus bazele unui pro

iect care se voia — 
și s-a dovedit — mai 
economic, mai efici
ent.

De la o discuț'e în
tre colegi și prieteni 
de familie, de la o 
întîlnire de sîmbătă 
seara, la primele 
cantități de molibdat 
de calciu, în vara lui 
1987. iar de aici — la 
această modernă și 
complexă uzină de 
preparare de la Mol
dova Nouă, drumul a 
fost presărat de cău
tări, de eforturi.

Inginerul Marcu, 
după ce a fost șef de 
proiect, a devenit 
director tehnic cu 
dezvoltarea, adică, 
mai exact, cu sarci
na expresă de a ma
terializa ceea ce aș
ternuse pe hîrtie.

— De pe hîrtie... 
pe hartă, de la gin- 
dlfe la execuție, ce 
a însemnat pentru 
dumneavoastră acest 
drum, tovarășe Marcu ?

— O șansă extraor
dinară. Șansa de a-ți 
duce pînă la capăt un 
vis, de a-i da viață 
concretă, materială. 
Și. firește, sentimen
tul de a fi contribuit, 
după puteri, la reali
zarea unor pași îna
inte într-un domeniu 
in care puțini se în
cumetă să se aventureze.

Așa am aflat că 
premiera de la Mol
dova Nouă nu are 
numai pe plan națio
nal grad de noutate, 
ci și pe plan mon
dial.

La ce folosește 
molibdatul de calciu? 
— am ținut să aflăm.

— Este „aurul" si
derurgiei: introdus în 
oala de turnare, mă
rește temperatura me
talului cu circa 200’C 
și asigură obținerea 
unor oțeluri cu carac
teristici superioare.
Anica FLORESCU 
Ion D. CU-CU
(Continuare 
în pag. a III-a)
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PHEGftTiaa TEMEINICA A fABAICAIIEI ISI SPUNE CUVINTUl
Oamenii muncii de la între

prinderea de rulmenți Alexan
dria au început activitatea în 
acest nou an hotărîți să valo
rifice la un nivel superior do
tarea tehnică și experiența de 
care dispun, acordînd o atenție 
deosebită îndeplinirii ritmice, 
la toate sortimentele, a planu
lui la producția fizică. în acest 
an. colectivului întreprinderii — 
unitate care se află intr-un 
amplu proces de dezvoltare și 
modernizare — îi revin sarcini 
sporite, producția fizică plani
ficată fiind cu peste 20 la sută 
mai mare față de 1987.

— Derularea producției la ni
velul și chiar peste prevederile 
de plan din prima zi de muncă 
a lunii ianuarie — ne spune 
ing. Liviu Coleșan, director 
tehnic al întreprinderii — are 
drept suport pregătirile temei
nice făcute încă din ultima 
parte a anului trecut. Dintre 
măsurile luate aș aminti omolo
garea și pregătirea din timp a 
fabricației produselor noi. rea
lizarea unui însemnat volum de 
piese de schimb și SDV-uri, 
creșterea gradului de mecani
zare și automatizare a procese
lor tehnologice. Programele de 
fabricație elaborate pe secții și 
ateliere sint cunoscute de fie
care om în parte, ele permițînd 
exercitarea unui control riguros 
pe fiecare fază de execuție.

De remarcat că. in zilele de 
1, 2 și 3 ianuarie, formații al

cătuite din muncitori, maiștri 
și specialiști din secțiile de 
producție și sectoarele auxilia
re au efectuat revizii la insta
lațiile centralizate, cu funcțio
nare continuă : stația de com- 
presoare. stația de alimentare 
cu lichide tehnologice, de unge
re, spălare și răcire etc. în 
noaptea de 3 spre 4 ianuarie au 
fost repuse in funcțiune insta

ne precizează șeful secției, ing. 
Cristea Șerb. Prin verificările 
și reviziile făcute, mașina de 
forjat tip AMP-50, utilaj pe 
care se realizează 30—35 la 
sută din producția de inele, 
funcționează la parametri su
periori. Pentru scurtarea timpu
lui de schimbare a reperelor 
ne-am asigurat din vreme toa
tă SDV-istica necesară".

lațiile centralizate de alimenta
re cu lichide tehnologice, cele
lalte mașini și utilaje de mare 
complexitate.

Dar cum s-a lucrat practic în 
primul schimb al zilei de luni, 
4 ianuarie ? încă de Ia ora 7.20 
— care a marcat începutul 
activității pe acest an — Ia 
forjă, strungărie, rectificare, 
sculărie, bile-role, în celelalte 
secții și ateliere producția s-a 
derulat ritmic, toți oamenii 
aflîndu-se la posturile lor.

...Secția forjă. „Deși avem 
asigurate, prin eforturile făcute 
in ultima decadă a lunii de
cembrie, cantitățile de inele 
forjate necesare celorlalte sec
ții pentru cel puțin 5 zile, am 
declarat această primă zi de 
muncă „record în producție" —

...Secția strungărie. Aici s-a 
pornit din seara zilei de dumi
nică linia de tratament termic 
secundar, pentru ca la înce
perea primului schimb să se 
atingă. conform tehnologiei, 
temperatura de 800—820 grade. 
După ce a fost omologată la 
sfîrșitul anului trecut, noua 
linie automată de prelucrare a 
inelelor exterioare pentru rul
menții radiali-axiali cu rola 
conice a intrat în funcțiune în 
dimineața zilei de 4 ianuarie. 
Ing. Teodor Mătăsaru ne-a re
latat că pretutindeni în secție 
se muncește în ritmul stabilit 
prin graficele de lucru, existînd 
toate condițiile ca pină la sfîr
șitul schimbului III să fie depă
șită producția planificată da 
300 000 inele.

...Secția montaj. Aici, în acest 
sector-cheie al întreprinderii, 
formațiile de lucru sint distri
buite pe produse și serii de pro
duse. Pentru fiecare produs a 
fost întocmit un grafic de mon
taj, corelat cu asigurarea ele
mentelor componente realizate 
de celelalte secții și cu terme
nele de livrare către benefi
ciari. Primele loturi de produse 
pentru partenerii externi au 
fost finalizate de muncitorii 
care au lucrat în schimbul I al 
zilei de ieri.

— Am intrat într-un an în 
care avem ca principale obiec
tive ridicarea calității produse
lor noastre și creșterea competi
tivității rulmenților pe piața 
externă — ne spune secretarul 
comitetului de partid. Dode 
Tincu. în același timp. acOrdăm 
o atenție deosebită promovării 
pe scară largă a progresului 
tehnic, reducerii consumurilor 
materiale și energetice, sporirii 
eficienței economice a întregii 
activități productive. Rezulta
tele obținute în ultima lună a 
anului trecut, ca și cele din 
prima zi de muncă a lui 1988 
demonstrează hotărîrea comu
niștilor, a tuturor muncitori
lor și specialiștilor din între
prindere de a acționa cu ener
gii sporite pentru realizarea 
ritmică, integrală a sarcinilor 
ce ne revin.

Stan ȘTEFAN
corespondentul „Scînteii"

REZULTATE BUNE, HAR PUSHME SINT MAI MARI
Ieri, Ia prima oră a dimineții, 

la întreprinderea de mașini e- 
lectrice din Capitală, reporterul 
a intilnit un fapt la prima ve
dere surprinzător. La rampa de 
expediție, primele produse erau 
gata ambalate și urmau ca in 
scurt timp să fie livrate la ex
port. Cum se explică acest lu
cru ?

— Simplu, ne spune ingine
rul Aurel Militant. Noi lucrăm 
în contul anului 1988 încă din 
luna decembrie a anului trecut. 
Motoarele pe care le vedeți sint 
doar cîteva din cele peste 125 
de motoare pe care le-am pro
dus suplimentar pînă în pre
zent.

Iată prin urmare un fapt care 
demonstrează că atunci cînd 
producția este temeinic pregă
tită si lansată din timp în fa
bricație. cind munca este judi
cios organizată in fiecare sec
ție. rezultatele obținute sint 
dintre cele mai bune. De fapt, 
observația ..pe viu", la fata lo
cului. in secțiile de fabricație 
ilustrează că peste tot în între
prindere se lucrează din plin.
Toate locurile de muncă sînt
bine aprovizionate. în contei- 
nere inscripționate se găsesc 
reperele si subansamblele ce
urmează a fi prelucrate sau
montate. Peste tot ordine șl dis
ciplină. Nici un minut de lucru 
nu este irosit.

— Nici nu s-ar putea altfel 
— ne spune maistrul Alexan
dru Radu, din atelierul bobinaj. 
în acest an trebuie să realizăm

cel mai mare volum de motoa
re ^lectrice din istoria între
prinderii. Sînt motoare desti
nate mineritului, energeticii, a- 
griculturii. mare parte sint pen
tru export. Știm că avem mult 
de lucru tot anul si tocmai de 
aceea am luat măsurile nece
sare ca incă din primele zile să 
ne realizăm integral sarcinile 
planificate. Orice restantă este

cem un scurt bilanț al acestei 
zile de muncă.

— La motoare asincrone, pla
nul îndeplinit. La bobinai — la 
fel. La grupurile de sudură — 
10 bucăți peste plan. 30 de mo
toare de curent continuu pentru 
mașini-unelte — peste plan.

Dacă ne-am opri in acest 
punct am infățisa o situație to
tuși inexactă. De ce ? Pentru

greu de recuperat pe urmă. Bi
lanțul la ora aceasta ? Am bo
binat peste 15 motoare.

...Secția 1. Aici se execută 
grupurile de sudură cu motor 
termic. Produse de mare com
plexitate. cu un ciclu mai lung 
de fabricație. Asimilarea In fa
bricație a acestor produse a im
pus asigurarea unor scule si 
dispozitive de mare tehnicitate, 
care au fost executate prin au- 
toutilare. Drept urmare, durata 
de execuție s-a scurtat. De fapt, 
peste tot la presaj, la bobinaj, 
în hala de montaj am putut 
consemna un singur, dar esen
țial amănunt — graficele de 
producție sint îndeplinite, iar 
în unele cazuri depășite.

împreună cu secretarul co
mitetului de partid, tovarășul 
Gheorghe Nica. încercăm să fa

că. deși munca este in general 
bine organizată, am putut ob
serva. fapt de altfel recunoscut 
si de cadrele de conducere din 
întreprindere, că in unele locuri 
se pierde timp. Motivul 1 In 
special transporturile încrucișa
te care îngreunează aprovizio
narea normală a locurilor de 
muncă.

— într-adevăr. asa stau lu
crurile. ne mărturisește secre
tarul comitetului de partid.

Un lucru este limpede și ori
cine îl poate lesne observa 
mergind pe fluxul de fabrica
ție din această întreprindere. 
Practic, fabricația de motoare 
nu este organizată pe fluxuri 
continue. Mai exact. într-o sec
ție se execută axele. în alta 
se bobinează motoarele, în alta

se face presajul și într-alt*  
montajul. O situație care nu 
mai poate persista în acest an, 
cind întreprinderea are de e- 
xecutat un volum foarte mare 
de motoare electrice de im
portanță vitală pentru sectoa
re prioritare ale economiei. 
Speranțele specialiștilor din în
treprindere pentru soluționarea 
acestei probleme se îndreaptă 
firesc spre Centrala industria
lă electrotehnică din Craiova. 
Există chiar propuneri ferme și 
proiecte în cadrul acțiunii de 
modernizare a fabricației, care 
dacă ar fi aplicate ar asigura 
crearea unor fluxuri continue și, 
implicit; ar determina creșterea 
producției de motoare. Esențial 
este ca aceste proiecte să fie 
cit mai repede transpuse în 
practică. Și aceasta dintr-un 
singur motiv : motoarele cu 
marca I.M.E.B. sint de foarte 
bună calitate, sint intens soli
citate la export. Or. în prezent, 
această întreprindere reprezen
tativă a industriei noastre e- 
lectrotehnice pentru a-și reali
za importantele sarcini de plan 
ce îi revin trebuie să fie mai 
mult sprijinită de centrala și 
ministerul de resort.

Se impune, așadar, ca toate re
zervele existente să fie valori
ficate neîntîrziat prin efortu
rile conjugate ale specialiștilor 
din unitate și ale celor din cen
trala și ministerul de resort.

Gheorghe ION1ȚA

MODERNIZAREA PRODUCȚIEI-MEREU IN ACTUALITATE
La întreprinderea de gar

nituri de frină și etanșare 
Rimnicu Sărat, județul Buzău, 
cel de-al treilea an al actualu
lui cincinal a debutat sub bune 
auspicii, harnicul și ambițiosul 
colectiv de oameni ai muncii 
de aici reușind să obțină. încă 
din primele zile, rezultate su
perioare prevederilor de plan. 
..Acesta este efectul direct al 
măsurilor politico-organizatori- 
ce și tehnico-economice aplicate 
în ultimul trimestru al anului 
trecut, care au asigurat o pre
gătire temeinică a producției 
din 1988, ne precizează ing. Du
mitru Popa, directorul între
prinderii. Faptul că în ultimii 
ani ne-am situat pe primul loc 
in întrecerea socialistă pe ra
mură ne mobilizează".

Dialogul este întrerupt de 
maistrul Ion Apostol, secretarul 
comitetului de partid pe între
prindere : „Tovarășe director, 
lotul de export început in de- 
vans în juna, decembrie a anu
lui trecut este gata de livrare 
și. așa cum am stabilit in con
siliul oamenilor muncii, trebuie 
să faceți suprarecepția." „Bine, 
dar există o comisie specializa
tă pentru aceasta. De ce nu 
face ea suprarecepția ?" — pun 
firesc Întrebarea. Iar răspunsul 
vine prompt din partea direc
torului : ..Este o regulă pe care 
am instituit-o acum doi ani și

care se dovedește a fi deosebit 
de eficientă. Nu e vorba numai 
de relațiile cu partenerii externi, 
ci și de faptul că sintem unica 
întreprindere de acest profil 
din tară și vrem să ne men
ținem firma pe piața externă. 
La fiecare lot destinat exportu
lui se face o suprarecepție de 
către un membru al biroului

te-ai pregătit și cum iei startul, 
iar în ce ne privește, noi sintem 
hotărîți să muncim bine, chiar 
dacă mai avem unele probleme 
de rezolvat. Analizînd în fie
care secție și atelier sarcinile 
ce ne revin în acest an. ne-am 
angajat să depășim planul cu 
peste 8 milioane lei prin creș
terea productivității muncii și

LA ÎNTREPRINDEREA DE GARNITURI 
DE FRINĂ Șl ETANȘARE RlMNICU SĂRAT

executiv al consiliului oameni
lor muncii. Acum este rîndul 
meu." „Sperăm să nu aveți 
vreo surpriză neplăcută..." Di
rectorul zimbește, amînă repli
ca și ne arată situația indica
torilor de plan pe 1987 : de
pășiri pe toată linia, care însu
mează peste 22 milioane lei 
producția fizică, iar Ia export 
nici un refuz de calitate.

Continuăm dialogul în secții 
și ateliere. Peste tot lucrul a 
fost reluat din plin. Nici un 
absent nemotivat. „După cum 
vedeți, tragem tare încă din 
prima zi a anului — ne spune 
maistrul Ion Apostol. Ca și in 
sport, totul depinde de cum

introducerea progresului teh
nic."

Iar vorbele au de acum aco
perire în fapte. Luni, 4 ianua
rie, planul a fost depășit cu 
peste 10 000 bucăți garnituri de 
etanșare pentru tractoare, au
tocamioane, autoturisme și 5 
tone de ferodouri pentru auto
camioane de mare tonaj, auto
tractoare, vagoane și metrou. 
Șeful atelierului de garnituri 
de etanșare, ing. Marian Gal- 
benu. ne spune că acțiunea de 
îmbunătățire a structurii pro
ducției și de valorificare supe
rioară a resurselor materiale 
se situează și în acest an în 
centrul atenției. Totodată, se 
are în vedere reducerea im

portului de materii prime și 
materiale. Astfel, ca urmare a 
introducerii in fabricație, la în
treprinderea de vagoane din 
Arad, a frinelor cu disc pentru 
vagoane de călători cu viteza 
de 140 kilometri pe oră. prin 
noi investiții de inteligență teh
nică proprie au fost asimilate 
și lansate in fabricație garnitu
rile de frecare necesare echipă
rii acestor dispozitive. De ase
menea, prin extinderea utili
zării matrițelor închise Ia ope
rația de presare la cald a plă
cuțelor de frină disc pentru 
autoturismele ..Dacia", in acest 
an se va reduce cu peste 25 la 
sută consumul de materiale.

...La atelierul - MARSIT. îm
preună cu maistrul Nicolae Ma- 
nole. examinăm prima „șarjă" 
de marsit solvenit auto, desti
nat fabricării unor noi tipuri 
de garnituri solicitate de eco
nomia națională. C.T.C.-uI își 
dă avizul, ceea ce înseamnă că 
începind din 1988 și cartonul 
impregnat, cu grosimi pînă la 
0.4 mm, poate fi șters de pe 
lista importurilor.

Ajungem la rampa de export. 
Vagonul fusese „plumbuit", iar 
directorul Dumitru Popa ne 
spune că toate produsele la care 
s-a făcut suprarecepția au fost 
de cea mai bună calitate.

Stelian CHIPER 
corespondentul „Scînteii’

r

La întreprinderea de aparataj electric pentru instalații 
din Focșani se finalizează un nou lot de produse de 

inalt nivel calitativ

Nu, întreprinderea de orolo- 
gerie industrială din Arad nu 
produce ceasuri, cum s-ar pu
tea crede, ci microreductoare, 
tahometre, contoare și alte a- 
parate de măsură și control de 
precizie ridicată, care, pină de 
curind, se importau.

— în urmă cu cinci ani, pe 
locul unde ne aflăm era un te
ren viran — își amintește ing. 
Gheorghe Contraș, directorul 
întreprinderii. La începutul Iui 
1983 au fost construite clădirile, 
iar tot personalul era format 
din vreo 30 de oameni. Astăzi, 
la începutul anului 1988. sintem 
961 de oameni ai muncii, iar 
cei mai mulți abia au împlinit 
21 de ani.

...Admirăm produsele expuse 
în vitrine : cel mai voluminos 
abia dacă atinge 2 kg, unele 
sînt de dimensiunea unui ceas 
de mină. Comparația cu un cea
sornic este inevitabilă nu nu
mai cu privire la produsele fi
nite, ci și în legătură cu pro
cesul de fabricație propriu-zis, 
care este de o mare precizie.

în prezent realizăm 40 de 
tipuri de produse, într-o gamă 
de variante, practic, nelimitată, 
continuă directorul unității.

Aspectul care reține însă în 
mod special atenția este gradul 
ridicat de valorificare a mate
riilor prime, cantitatea mare 
de inteligență tehnică înglobată

(Urmare din pag. I)

pot crește producțiile atunci cind 
lucrarea pămîntului se face cu ști
ință și pasiune, cind oamenii au 
clară conștiința răspunderii ce o 
poartă pentru piinea țării. Desigur, 
nu este încă cu putință ca pretu
tindeni în agricultura noastră să 
se obțină asemenea randamente. 
Iar nivelurile stabilite prin noul 
Plan de dezvoltare a agriculturii 
au fost fundamentate pornindu-se 
tocmai de la acest adevăr. Pentru 
că sint încă multe și deloc ușor de 
soluționat problemele ce țin .de sa
tisfacerea la nivelul maxim a tutu
ror factorilor care condiționează ob
ținerea unor randamente atit de 
mari. Nu în toate cazurile și în 
toate locurile fertilizarea solului se 
face potrivit rigorilor unei agricul
turi intensive, și aceasta nu numai 
datorită dezinteresului pe caro îl 
manifestă unele cadre și specialiști 
din unități, ci și ca urmare a unei 
practici păgubitoare ce și-a făcut 
loc in sistemul de distribuire a în
grășămintelor chimice. Apoi, cu 
toate îmbunătățirile care au avut 
loc în activitatea de producere a 
semințelor, ar fi greșit dacă s-ar 
lăsa să se creadă că tot ceea ce 
se cultivă are la bază semințe cu 
valoare biologică ridicată. Dacă în 
ce privește dotarea tehnică a sta

COMPETITIVITATE $1 EFICIENTĂ
în flecare produs : dintr-o tonă 
de metal se obțin produse in 
valoare de 500 mii lei. Și încă 
un amănunt: în timp ce totalul 
cheltuielilor cu materiile pri
me a reprezentat în 1987 nu
mai 200 lei la 1000 lei produe- 
ție-marfă, în anul abia început 
acestea urmează să reprezinte 
și mai puțin.

Ia nivel mondial de vîrf ar pu
tea fi un răspuns la ambele în
trebări. Trebuie totuși să pre
cizez că aproape o treime din 
produsele noastre reprezintă 
premiere naționale, care elimi
nă importurile.

— Cum asigurați calitatea 
produselor realizate ?

— Sint foarte multe lucruri

*

*1
i

— înglobați cumva compo
nente electronice care asigură 
creșterea valorii produselor 7 
— continuăm dialogul cu direc
torul unității.

— Nu, deocamdată procedeele 
mecanice se dovedesc mai si
gure în funcționare, mai fia
bile. în acest an însă vom in
troduce în fabricație și primul 
produs cu componente electro
nice : un ceas de bord pentru 
echiparea autoturismelor.

— La ce nivel tehnic se gă
sesc in prezent produsele între
prinderii ? Ce a însemnat pen
tru economia românească înfi
ințarea acestei unități ?

— Faptul că 92 la sută din 
produsele întreprinderii se află

de spus pe această temă, de 
aceea voi rezuma. Produsele le 
proiectăm cu ajutorul calcula
torului. De asemenea, și scu
lele necesare realizării produc
ției de serie. Pe flux, compo
nentele sint controlate după 
procedee statistico-matematice 
și urmărim evoluția calității 
prin metoda dementelor. Cît 
privește produsele finite — 
acestea sînt testate bucată cu 
bucată în laborator. Nu putem 
să livrăm aparate de măsură 
inexacte. în marea lui majori
tate, personalul este format din 
absolvenți ai liceului patronat 
de întreprindere. Bagajul lor 
de cunoștințe teoretice a fost

format încă în anii de studii. 
Apoi, in timpul practicii pro
ductive — care la noi este 
chiar productivă — fiecare elev 
participă cu sarcini precise pe 
fluxul tehnologic. Pe această 
cale, la angajare, avem oameni 
gata formați profesional și, 
foarte important, deprinși cu o 
riguroasă disciplină a muncii. 
Dar cel mai mare ciștig al uni
tății este receptivitatea la nou 
a tinerilor. Am început din 1986 
cursuri de policalificare fără 
scoatere din producție, la care 
tinerii muncitori au aderat cu 
un entuziasm aș spune specific. 
Pentru a putea avea o mobili
tate în producție la nivelul so
licitărilor actuale și mai ales 
ale viitorului, prima condiție 
este să avem muncitori capa
bili să treacă, fără nici o difi
cultate, de Ia banda de montaj 
la strung... ,

Ridicarea nivelului tehnic și 
calitativ al produselor româ
nești — obiectiv fundamental 
al planului pe acest an și în 
perspectivă — este legată și de 
calitatea aparatelor de măsură 
și control realizate Ia între
prinderea de orologerie indus
trială Arad. Așadar. răspun
derea care revine acestui co
lectiv, aflat abia la început de 
drum, este deosebită.

Eugen RADU1ESCU

*

*
*

CU RĂSPUNDERE PENTRU ÎNFĂPTUIREA 
OBIECTIVELOR AGRICULTURII!

țiunilor pentru mecanizarea agri
culturii nu s-ar putea spune că 
există deosebiri prea mari între 
unități, se constată, în schimb, 
discrepanțe flagrante în ce privește 
modul de exploatare a mijloacelor 
mecanice.

Sarcinile mari care stau în fața 
agriculturii în noul an agricol obli
gă înainte de toate la o reevaluare 
critică a măsurilor care se între
prind acum pentru punerea în va
loare a marilor rezerve de sporire 
a producției vegetale și animale. 
Ar fi cel puțin nerealist să ne pro
punem să ridicăm într-un singur 
an producțiile din toate unitățile 
la nivelul celor fruntașe, așa cum 
în mod iluzoriu și-au propus anul 
trecut unele organe agricole jude
țene. Ceea ce trebuie, și este po
sibil să se facă, este să se dubleze 
și chiar tripleze numărul unităților 
care realizează producții-record, la 
nivelul exigențelor noii revoluții 
agrare. Un prim argument in fa
voarea acestei idei iși găsește ma
terializarea faptică in stadiul de 
vegetație cu care au intrat semă

năturile în iarnă, mai bun ca ori- 
cind. în condițiile în care pămintul 
dispune și de o rezervă bogată de 
apă este de datoria organelor agri
cole să acționeze cu fermitate pen
tru aplicarea strictă a tuturor mă
surilor stabilite prin programul de 
fertilizare cu îngrășăminte chimi
ce. Avem in față șansa unui an 
agricol cu condiții deosebite pentru 
producția de grîu și orz. Este în 
interesul agriculturii, este în inte
resul economiei naționaleț este în 
interesul țării să fructificăm la 
maximum această șansă. De la 
acest adevăr, dar și de la obliga
țiile contractuale ce le revin tre
buie să pornească și factorii cu 
putere de decizie în sectoarele de 
producere a substanțelor chimice, 
spre a nu se mai repeta acele nea
junsuri din activitatea lor care au 
adus mari daune unor unități agri
cole și în anul recent încheiat.

Hotărîtor pentru înfăptuirea o- 
biectivelor noului Plan de dezvol
tare a agriculturii rămîne însă or
ganizarea. în condițiile în care se 
vor asigura toate mijloacele mate

riale necesare realizării producții
lor sporite prevăzute pentru anul 
1988, întreaga activitate a unităților 
agricoje trebuie astfel organizată 
îneît să existe garanția că fiecare 
lucrare va fi executată în cele mai 
bune condiții, că fiecare leu inves
tit va avea eficiența scontată. Deo
sebit de important în acest sens 
este ca pretutindeni să se imple
menteze in conștiința oamenilor 
convingerea că progresul fiecărei 
unități stă în capacitatea lor de a 
valorifica superior resursele agro- 
pedologice, materiale și financiare 
de care dispun. Important este ca 
organele și organizațiile de partid 
de la sate să asigure acea stare 
generală de mobilizare a tuturor 
oamenilor muncii din agricultură 
pentru ca aceste resurse să fie o- 
perativ depistate și puse în valoa
re cu maximă promptitudine. Adu
nările generale care vor începe nu 
peste mult timp constituie momen
tul cel mai prielnic pentru o ana
liză responsabilă a activității des
fășurate în 1987. pentru punerea în

evidență a unor deficiențe care 
stau la originea unor carențe de 
ordin tehnic și organizatoric, pre
cum și a unor neajunsuri în stilul 
și metodele de conducere, toate 
acestea nu numai în ideea de a 
avea conștiința clară a neîmpliniri- 
lor, ci mai ales pentru adoptarea 
măsurilor care să preintimplne 
perpetuarea lor. Acestui scop tre
buie să slujească și invățămîntul 
agricol de masă, a cărui integrare 
tot mai mult în realitățile concrete 
ale agriculturii fiecărei unități poa
te și trebuie să devină un instru
ment de primă importanță în ca
drul măsurilor ce iși propun îm
bunătățirea activității din fiecare 
fermă, din fiecare loc de muncă.

Agricultura noastră dispune de o 
bază tehnico-materială modernă, 
dispune de oameni cu o înaltă con
știință profesională, dispune de ri
guroase șl limpezi programe de 
muncă. Este de datoria fiecăruia 
dintre noi să fructificăm din plin 
aceste condiții spre a asigura 
mersul ferm al agriculturii noastre 
pe drumul ascendent prefigurat cu 
claritate și siguranță de directivele 
Congresului al XIII-lea al P.C.R., 
de documentele Conferinței Națio
nale a partidului, de Legea Planu
lui de dezvoltare a agriculturii, re
cent aprobată da forul legislativ 
suprem al țărit

Repere ale producției in anul 1988\
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CREȘTEREA PRODUCJIEI-MARFA INDUSTRIALE

1988

• Realizarea ritmică ți integrală a producției fizice planificate 
contractate.

• -îmbunătățirea structurii sortimentale, urmârindu-se realizarea 
produse cu parametri tehnico-funcționali ți economici ridicați, care ' 
lorifică superior resursele materiale ți energetice ți sint competitive 
piața externă.

• Dezvoltarea în ritm rapid a producției in sectoarele de vîrf.
• Respectarea disciplinei de plan, întărirea controlului asupra pro

ducției de la contractare, pregătire tehnologică, lansarea in fabrica
ție, asigurarea aprovizionării ți forței de muncă ți pină la realizarea 
produselor prin încadrarea strictă in normele de consum ți expedie
rea lor.

•*'3 i

107108

de
va- 
pe

SPORIREA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII

108109
1988

• îndeplinirea riguroasă a măsurilor cuprinse in programele• îndeplinirea riguroasă a măsurilor cuprinse in programele de 
perfecționare a organizării ți modernizare a producției, acordindu-se 
cea mai mare atenție celor care se referă la robotizarea, automatiza
rea ți mecanizarea lucrărilor.

• Asigurarea incărcării la capacitate a maținilor ți utilajelor, ex
ploatarea, intreținerea ți repararea corespunzătoare a acestora.

• Maximă preocupare pentru atingerea parametrilor proiectați la 
noile obiective economice intrate în funcțiune.

; • Ridicarea nivelului pregătirii profesionale a personalului munci-
ț tor, intensificarea pplicalificării.
1 ® Aplicarea fermă a acordului global ți a acordului direct,

pentru legarea cit mai strinsâ a veniturilor oamenilor muncii de munca 
ț depusă.
I
I DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII DE COMERȚ EXTERIOR

1988
100109

• Prospectarea pieței externe ți încheierea contractelor cu porte- 
nerii externi pentru întregul volum de export ți import, in condiții de

ț eficiență ridicată.
* Realizarea fondului de marfă prevăzut la export, prin lansarea 

, din timp în fabricație a produselor, in structura sortimentală ți la ni- 
Ț velul tehnic ți calitativ prevăzut in contractele încheiate cu partenerii 
ț externi.

I
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Maiestății Sale JUAN CARLOS I
Regele Spaniei

MADRID
Cea de-a 50-a aniversare a zilei de naștere a Maiestății Voastre îmi 

Oferă plăcutul prilej de a vă adresa călduroase felicitări, împreună cu cele 
mai sincere urări de fericire personală.

Exprim convingerea că relațiile dintre România și Spania vor continua să 
ie dezvolte pe multiple planuri, in interesul celor două popoare ale noastre, 
al cauzei păcii, securității și colaborării in Europa și in lume.

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia aniversării Zilei Republicii, îmi este deosebit de plăcut să Vă 
adresez cele mai sincere și cordiale felicitări. '

Doresc să folosesc acest prilej pentru a-mi exprima profunda satisfacție 
pentru relațiile strinse de prietenie și cooperare care leagă țările noastre 
prietene, relații care se întăresc și se amplifică continuu în interesul po
poarelor român și egiptean, al cauzei păcii și securității internaționale.

Vă rog să primiți, dragă prietene, salutările mele cele mai sincere îm
preună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire, de progres continuu și 
prosperitate pentru poporul român prieten. ,

Cu cea mai înaltă considerație și apreciere,

MOHAMED HOSNI MUBARAK

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia aniversării proclamării Republicii in frumoasa dumneavoastră 
țară, poporul, Consiliul Militar Suprem și Guvernul din Republica Niger mi 
»e alătură pentru a vă adresa cele mai vii și călduroase felicitări, împreună 
cu urările noastre fierbinți de sănătate și fericire personală, de prosperitate 
pentru poporul dumneavoastră.

Cu cea mal inaltă considerație,
Colonel ALI SEIBOU

Președintele Consiliului Militar Suprem, 
Sef al Statului Republica Niger

Viața economico-socialâ 
a localităților patriei

DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SCINTElt"

Organizare exemplara, 
muncă de cea mai bună calitate!

PORȚILE DE FIER II : 
Ritmuri incite de lucru
în acest început de an, construc

torii de la Porțile de Fier II și-au 
concentrat forțele în punctul Ți- 
gânași, unde se inalță noua centra
lă electrică in care urmează să fie 
montate fncă 2 turbine de cite 27 
MW fiecare. Printr-o temeinică or
ganizare a muncii și folosind cu 
randament maxim instalațiile și 
utilajele de înaltă productivitate, 
colectivele de oameni ai muncii de 
aici au reușit încă din primele zile 
ale lui 1988 să înscrie in grafice 
ritmuri de betonare superioare ce
lor prevăzute în plan. Hotărîrea 
celor care înalță acest nou obiectiv 
este de a devansa termenul de pu
nere în funcțiune, astfel Incit și 
cele două turbine să producă ener
gie electrică cu cel puțin o lună 
mai devreme față de data plani
ficată. (Virgiliu Tătaru).

BIHOR : Noi ansambluri 
de locuințe

Depășind cu 310 apartamente 
prevederile de plan pe 1987. colec
tivul Trustului de antrepriză gene
rală pentru construcții montaj 
Oradea acționează cu răspundere 
sporită din primele zile ale celui 
de-al III-lea an al actualului cinci
nal pentru îmbunătățirea organiză
rii activității formațiilor de lucru 
și creșterea gradului de indus
trializare a lucrărilor, in scopul 
realizării unor productivități spo
rite pe șantiere.

— în aceste zile am început lu
crările la două noi ansambluri de 
locuințe in zonele Dimitrie Can- 
temir și Dragoș Vodă, redimensio- 
nind urbanistic importante artere 
de penetrație din municipiul de pe 
Crișul Repede, in spiritul indicații
lor formulate de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu prilejul vizi
tei de lucru efectuate în județul 
Bihor în iunie 1987. Totodată — 
ne spune inginerul Traian Bonta, 
directorul trustului orădean — prin 
construirea a peste 200 apartamen
te in mediul rural, cu precădere în 
centrele consiliilor unice agroin
dustriale. se vor asigura îmbunătă
țirea sistematizării și conturarea 
centrelor civice in aceste locali
tăți.

De menționat că In 1988 zestrea 
așezărilor bihorene se va îmbogăți 
cu încă 2 500 apartamente, ale 
căror proiecte se remarcă prin
tr-o îmbinare armonioasă a ele
mentelor tradiționale cu cerințele 
arhitecturii moderne. (loan Baza).

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

TELEORMAN : Lucrări 
de îmbunătățiri funciare
Realizarea integrală a prevederi

lor programului de îmbunătățiri 
funciare concentrează in această 
perioadă eforturile constructorilor 
de pe șantierele de hidroameliora
ții din județul Teleorman. în 
1987 au fost puse în funcțiune noi 
obiective de investiții in cadrul 
amenajărilor complexe de Îmbună
tățiri funciare Islaz-Moldoveni, 
Giurgiu-Râzmirești și Frunzaru- 
Boianu-Sud. constînd în suprafețe 
pentru irigații, desecări, orezării, 
regularizări de văi, drenaje. în 
prezent, numai pentru irigații, su
prafața amenajată in Cimpia Bur- 
nasului se ridică la peste 260 000 
hectare, ceea ce reprezintă o im
portantă sursă de sporire a pro-J' 
ducțftlor de Cereale, legume, plan
te tehnice și furaje. Importante 
forțe mecanice și umane sint con
centrate in aceste zile la finalizarea 
unor lucrări de îmbunătățiri fun
ciare în sistemele Frunzaru. Giur- 
giU-Răzmirești și Viișoara-Nord. 
(Stan Ștefan).

HUNEDOARA : 
Se dezvoltă 

rețeaua comercială
în toate cele 12 orașe ale jude

țului Hunedoara continuă dez
voltarea și modernizarea rețe
lei comerciale. La Deva. Pe
troșani, Petrila, Lupeni. Vulcan, 
Hunedoara, Orăștie și Călan au 
fost construite complexe comerciale 
pentru desfacerea produselor ali
mentare și industriale dotate cu 
mobilier modern, care au creat 
condițiile promovării unor forme 
de comerț modern, cum este auto
servirea. Spațiile comerciale care 
s-au dat in folosință in acest an 
sau se află in finisare la parterul 
multor blocuri de locuințe, depă
șesc 19 000 mp. (Sabin Cerbu).

IAȘI : Produse noi, 
cu caracteristici 

superioare
La întreprinderea de prelucrare 

a maselor plastice din Iași se a- 
cordă o atenție deosebită înnoirii 
și diversificării producției. Astfel, 
a început fabricarea unor noi folii 
din polietilenă de joasă tensiune 
în amestec cu propilenă și polia- 
midă. utilizate la lucrările de hi- 
droizolații in construcții. Finaliza
te in mai multe variante pentru 
acoperișuri de clădiri și pentru 
izolații subterane, noile produse 
înlocuiesc cu succes bitumul. Tot 
aici a fost asimilat și introdus în 
fabricație un nou tip de folie cu 
impermeabilitate sporită, folosită 
la ambalarea alimentelor. (Manole 
Corcaci).

(Urmare din pag. I)

al competenței și eficienței muncii 
lor. In al doilea rind — factorul 
cercetare științifică. Investiția de 
gi'ndire înaintată în domeniul pro
iectării șl tehnologiei. în domeniul 
progresului tehnic în general — ma
terializată in programele elaborate 
in urmă cu doi ani — să facă în 
acest an pasul hotăritor pe drumul 
convertirii ei in rezultate practice. In 
al treilea rind — factorul politic. Or
ganele și organizațiile de partid au 
fost învestite cu răspunderea de a 
conduce direct acțiunea de moderni
zare. Ceea ce înseamnă că unul din 
criteriile de apreciere a eficienței 
muncii lor il constituie și trebuie 
să-l- constituie modul in care se în
făptuiesc programele de organizare 
științifică și modernizate a pro
ducției.

Să răspundem prin creșterea con
tinuă a eficienței economice. Cerin
țele acestei chemări pot fi aplicate 
în mod eficient numai dacă rațiunile 
lor sint înțelese bine pe cel puțin 
două planuri. Pe de o parte, prin ne
cesitatea înfăptuirii neabătute a pro
gramelor privind asigurarea ener
giei. materiilor prime, recuperarea 
și refolosirea materialelor, a suban- 
samblelor și pieselor de schimb. Pen
tru că aceasta constituie baza certă 
prin care putem asigura condițiile 
desfășurării unei activități normale 
în toate sectoarele de activitate, in
clusiv condițiile creșterii eficienței 
economice. Pe de altă parte, organi
zațiile de partid și consiliile oameni
lor muncii să cultive prin toate mij
loacele — politice, educative, tehni
ce și organizatorice — cultul pentru 
încadrarea in normele de consum, 
pentru economisirea riguroasă, se
veră a materiilor prime. Este 
timpul ca fiecare om al mun
cii să înțeleagă că drumul spre o 
tară cu dezvoltare medie, spre o eco
nomie eficientă, se străbate cu con
sumuri materiale reduse, cu tehnolo
gii perfecționate, intr-un cuvînt cu 
muncă de înaltă eficiență — și nu 
cu consumuri și tehnologii care 
astăzi continuă, cu toate programele 
existente in acest domeniu, să fie 
rămase în urmă.

Să răspundem prin promovarea la 
export a unor produse de inaltă ca
litate. Aprecierea secretarului ge
neral al partidului că activitatea de 
comerț exterior, de export, consti
tuie factorul esențial, hotăritor. pen
tru realizarea planului De acest an 
relevă încă o dată importanta ce tre
buie acordată, din prima zi a anu

O premieră și tinerii săi autori
(Urmare din pag. I)

— Si cine sint realizato
rii proiectului ?

— Trustul de antrepriză 
generallă construcții și mon
taje fniniere din București, 
prin brigăzile sale com
plexe de la Moldova Nouă 
— ne răspunde primardl 
localității, tovarășul Ion 
Mărcuț Tamaș. Șl 'adaugă' : 
sint cei ce au înălțat tot 
ce se vede in jur. în
treaga platformă, cu liniile 
pentru obținerea concen
tratului de cupru, cu tot ce 
se vede și nu se vede în 
jur : temelia de viață nouă 
a Moldovei Noi. rod al Epo
cii Nicolae Ceaușescu. Ei, 
constructorii, veniti aici 
acum douăzeci, douăzeci și 
ceva de ani. care și-au le
gat munca și viața de noul 
chip aii orașului.

I-am cunoscut' după se
riozitatea cu care asistau Ia 
mersul in plin al instala

Foto : S. Cristian

lui. promovării pe piața externă a 
unor produse competitive, de cea 
mai înaltă calitate. Se știe bine că 
piața externă reprezintă astăzi cel 
mai exigent examinator al muncii 
fiecărui producător. Atit socialist, cit 
și capitalist. A fi competitiv pe 
piața externă — ca producător din- 
tr-o economie socialistă — înseamnă 
a-ți face cea mai înaltă datorie față 
de patrie. Pentru că. prin munca de 
calitate încorporată în produsele des
tinate exportului, se rambursează 
eforturile învestite de societate pen
tru dezvoltarea industriei, pentru 
modernizarea producției și nu în ul
timă instanță pentru creșterea nive
lului de trai al nostru, al tuturor, 
în acest mod se cere gîndită și 
realizată producția pentru export !

Să răspundem prin a asigura în
făptuirea neabătută a noii revoluții 
agrare. A doua ramură de bază a 
economiei naționale este chemată să 
realizeze în acest an producții supe
rioare de cereale, de plante tehnice, 
de legume și în zootehnie. Prin pro
ducțiile obținute în ultimii 2 ani de 
unitățile fruntașe din agricultură, de 
agricultură în ansamblu. s-a de
monstrat că cerințele noii revoluții 
agrare pot fi pe deplin înfăptui
te. că știința de a pregăti oameni, 
de a-i înarma cu cele mal noi 
cuceriri ale agrozootehnicii, dublată 
de știința de a lucra pămîntul trans
formă agricultura într-o variantă a 
industriei intensive. Iar în 1988 oa
menii muncii din agricultură sint 
chemați să asigure un asemenea spor 
de producție, care să satisfacă «în cele 
mai bune condiții atit cerințele bu
nei aprovizionări a populației, cit si 
ale industriei și exportului. în acest 
fel exprimîndu-se in mod concret, 
eficient, creșterea contribuției agri
culturii — ca a doua ramură de bază 
a economiei — la progresul general 
al tării, la ridicarea nivelului de trai 
al poporului.

Să răspundem prin pregătirea 
profesională temeinică a cadrelor din 
toate sectoarele de activitate. Pregă
tirea cadrelor reprezintă și tre
buie să reprezinte ..bătălia vizi
bilă" în strategia adoptată pen
tru îndeplinirea plari"1u’ ne acest 
an în industrie și agricultură. Pro
gramele de. reciclare, de perfecțio
nare a pregătirii profesionale a mun
citorilor. a inginerilor, a lucrători
lor din agricultură, a tuturor specia
liștilor să reintre în toate sectoarele 
de activitate, in toate unitățile. în 
drepturile lor bine statuate. Să înțe
legem o dată pentru totdeauna că 

țiilor. Cei din brigada de 
instalații-montaje condusă 
de Aurel Georgevici. cel 
din echipele lui Gheorghe 
Marișescu, Ion Găgeanu 
sau Ion Băcanu ; cei con
duși de maistrul Constan
tin Drăgoi. omul cape a su
pravegheat, de la A la Z, 
derularea tuturor lucrări
lor. Constructori încercați, 
cu ani mulți âe șantier, 
care au avut de luptat nu 
numai cu condițiile de șan
tier. dar și cu... proiec- 
tanții.

— într-un fel se vedea 
pe hîrtie. foarte... artistic, 
traseul de conducte, ne 
spune comunistul Gheorghe 
Marișescu. Pe teren, n-a 
prea mers. Am propus și 
am făcut modificări. Am 
ales traseele optime, le-am 
executat... S-a văzut că 
ne-am gîndit bine !

— Ați avut si momente 
mai dificile ?

— Am montat șl demon

tat conducte. Am urcat 
reactoarele cu ancoră; știți, 
depășeau ca greutate sar
cina podului rulant... Ce 
să vă spun ? Am găurit 
acoperișul, le-am montat. 
Am avut și niște rezer- 
.ypare 'cu condiții .speciale 
de m'onțȘj. pe câte nu tre
buie, cu nici un chip' să le 
lovești-,,, Am, trețut toate 
examenele cu bine ! Știți, 
una e să construiești case 
sau șosele și alta premie
re tehnice ca uzirtele de pe 
platforma aceasta. Tehnică 
de virf I

...Se apropie niște fetiș
cane în salopetă ; au ob
servații. Constructorii, oa
meni aspriți ai marilor 
șantiere, dau și cer lămu
riri, dialogul este, vădit, 
de mare importantă.

— Ucenicii dumneavoas
tră ?

— Aș 1 Beneficiarul.
Directorul exploatării de

pasul cu cuceririle spectaculoase, ra
pide. ale revoluției tehnico-științifice 
se ține numai prin racordarea per
manentă. zi de zi. ceas de ceas, a cu
noștințelor profesionale la nivelul 
acestora. Fenomenele de formalism, 
care au caracterizat și mai caracte
rizează preocupările în acest dome
niu, să fie înlăturate și să se înțelea
gă că „oxigenul" performantelor in 
tehnică in creșterea eficienței econo
mice are un nume arhicunoscut : cu
noștințele profesionale. Să alimentăm 
cu cit mai mult „oxigen" de acest 
fel — și în acest domeniu este per
misă orice risipă — întreaga noastră 
economie. Eficiența va fi incalcu
labilă.

Să răspundem prin îmbunătățirea 
radicală a stilului de conducere în 
economie. Importanța acestei cerin
țe fundamentale a fost relevată nu o 
dată de secretarul general al parti
dului. Și nu întîmplător. Practica 
concretă a țării noastre, practica 
concretă a economiei mondiale arată 
că între calitatea conducerii si rezul
tatele obținute există o relație de 
intercondiționare reciprocă. Cerința 
îmbunătățirii radicale a stilului de 
conducere în etapa actuală nu este, 
deci, un slogan — că așa se poartă în 
cutare și cutare loc — ci reprezintă 
efectiv o condiție fundamentală în 
realizarea programelor mobilizatoare 
pe care le avem de înfăptuit. Pentru 
că nu poți înfăptui procesul de or
ganizare științifică, de modernizare 
a unei economii, fără a asigura. în 
primul rind. o conducere științifică, 
eficientă, a acestuia. Prin prisma 
acestei dialectici trebuie înțeleasă 
cerința ca adunările generale ale oa
menilor muncii, consiliile de condu
cere ale ministerelor, consiliile oa
menilor muncii din centrale și între
prinderi să-și perfecționeze continuu 
activitatea. Pentru că unitatea de 
măsură a oricărei conduceri — și cu 
atit mai mult a unei conduceri de
mocratice — o reprezintă, se știe 
bine, rezultatele.

Răspunzînd prin fapte îndemnuri
lor și chemărilor înflăcărate adresa
te de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în Mesajul de Anul Nou. să impri
măm în acest an un conținut nou. 
mai eficient. întregii noastre munci, 
să facem țara mai bogată și mai în
floritoare. să asigurăm astfel tra
ducerea în viată a istoricelor hotă- 
riri ale Congresului al XITI-lea al 
partidului — temelia trainică pe 
baza căreia asigurăm intrarea Româ
niei intr-un nou stadiu de dezvol
tare si care o apropie tot mai mult 
de zorii luminoși ai comunismului.

preparare, inginera! Călin 
Dumitru, ni le prezintă : 
lăcătușul Lidia Iancu, 18 
ani ; prelucrător prin 
așchiere Florica Rizea, 21 
de ani.

— Nu vă mirați, n-avem 
decit. oameni tineri in for
mație : vreo 60 de proas
peți absolvenți de liceu. 70 

jde, absolvenți, ai șeolii» pro» 
■fesionaie și alți tineri, ab
solvenți ai treptei intîi de 
liceu. în total 210 oameni. 
E drept, am repartizat aici 
un corp ingineresc puternic 
numericește : 17 oameni,
asigurînd asistentă compe
tentă pe toate schimburile. 
Toți sint însă stagiari anul 
I și II. Doar șeful instala
ției, inginerul Iosif Deme
ter. se poate lăuda că toc
mai și-a încheiat stagia- 
tura !

La Moldova Nouă tine
rețea este emblemă pe 
frontispiciul noului.

ZIUA NAȚIONALĂ A

REPUBLICII SOCIALISTE A UNIUNII BIRMANE

Domnului SAN YU
Președintele Republicii Socialiste a Uniunii Birmane

RANGOON
Cu prilejul celei de-a 40-a aniversări a proclamării independenței Bir- 

maniei. îmi este deosebit de plăcut să vă adresez, în numele poporului român 
și al meu personal, sincere felicitări, împreună cu cele mai bune urări de 
sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate pentru poporul 
birman prieten.

îmi exprim convingerea că întilnirile și convorbirile pe care le-am avut 
împreună, la Rangoon și București, vor contribuția dezvoltarea și întărirea 
continuă a relațiilor de prietenie și cooperare economică, in interesul po
poarelor român și birman, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Cu ocazia sărbătoririi Zilei națio

nale a Republicii Socialiste a Uniu
nii Birmane, primul ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia. Constantin Dăscălescu. a trimis 
o telegramă primului ministru al

La 4 ianuarie 1948. deasupra cu
polei aurite a celebrei pagode 
Shve Dagon din Rangoon a fost 
înălțat pentru prima dată steagul 
național birman. anunțind procla
marea independenței Birmaniei 
— eveniment memorabil in istoria 
acestei străvechi țări din Asia de 
sud-est.

In perioada care a trecut de 
atunci, printr-un susținut efort, 
poporul birman a obținut o se
rie de succese de seamă în di
recția dezvoltării și modernizării 
agriculturii, creării unei industrii 
proprii, care să pună în valoare 
însemnatele bogății ale solului și 
subsolului. creșterii standardului 
de viață material și cultural. Prin 
lărgirea și consolidarea sectorului 
de stat în economie. înfăptuirea 
reformei agrare și înființarea unei 
rețele de cooperative, s-au creat 
condiții pentru trecerea la un șir 
de prefaceri înnoitoare, prevăzute 
în programul cunoscut sub denu
mirea „Calea birmaneză spre so
cialism".

Proclamarea, la 1 ianuarie 1974, 
a Republicii Socialiste a Uniunii 
Birmane a reprezentat un nou și 
semnificativ moment in dezvol-

0 puternică expresie a încrederii 
in afirmarea noii gîndiri politice,

în victoria
(Urmare din pag. I)

ducerea celor convenționale, pentru 
realizarea unui echilibru al în
armărilor la un nivel cit mai redus. 
Cu aceeași vigoare a fost subliniată 
importanta încheierii cu rezultate cit 
mai bune a reuniunii general-euro- 
pene de la Viena. a creării in Bal
cani și alte regiuni din Europa a 
unor zone fără arme nucleare și 
chimice și fără baze militare și tru
pe străine. O Europă unită, o Euro
pă a colaborării egale in drepturi 
între toate națiunile, fără deosebire 
de orinduire socială — iată urarea 
adresată. Ia acest început de an, de 
la București tuturor capitalelor con
tinentului. •

în considerentele și aprecierile pe 
care le-a expus, șeful statului român 
s-a oprit pe larg asupra problemati
cii economice mondiale. Cu deosebi
tă forță a răsunat avertismentul .că 
țările sărace nu vor mai putea su
porta la infinit profundele inechi
tăți actuale, că pentru a se asigura 
o perspectivă stabilă de dezvoltare 
mondială se impune să inceteze 
practicile spoliatorii, de tip neoco
lonialist ale capitalului bancar 
mondial, să se rezolve problema 
poverii zdrobitoare a datoriilor-ex
terne. să se instituie un nou sis
tem financiar-monetar internațional, 
care să pună capăt perturbațiilor 
grave din prezent — toate acestea 
impunînd organizarea in cursul aces
tui an a unor tratative în cadrul 
O.N.U. intre statele dezvoltate și 
cele in curs de dezvoltare. Din nou, 
de la București s-a auzit îndemnul 
lucid de a se ține seama de ma
rele adevăr că pacea, colabora
rea internațională nu se pot rea
liza decit asigurind, concomitent 
cu noi pași pe calea dezarmării, pro
gresul și dezvoltarea corespunzătoa
re. condiții de viață omeneșt’ p-ntru 
toți locuitorii planetei, edificarea 
unei noi ordini economice interna
ționale — și aceasta vine să ilus
treze, 6 dată mai mult, umanismul 
politicii externe românești.

O pace adevărată presupune și im
pune încetarea vărsărilor de singe, 
care, din păcate, au continuat în di
verse părți ale’ lumii, chiar și în 
ziua Anului Nou. curmarea ori-

Republicii Socialiste a Uniunii Bir
mane. Maung Maung Kha. prin care 
ii adresează calde felicitări. împreu
nă cu cele mai bune urări de sănă
tate si deplin succes in activitate.

tarea pe mai departe a tării pe ca
lea progresului economic și social, 
a unor transformări structurale ale 
societății, sub conducerea Partidu
lui Programul Socialist Birman 
(P.P.S.B.). Actualul p'an de dezvol
tare economică și socială, aprobat 
de Congresul al V-lea al P.P.S.B., 
prevede, in principal, creșterea pro
dusului național și o dezvoltare 
economică in medie cu 6 la sută pe 
an.

Deși separate de mari distante 
geografice. România și Birmania 
au dezvoltat relații de prietenie si 
colaborare pe multiple planuri. 
O contribuție hotărîtoare pentru 
adîncirea acestor relații au adus 
întilnirile la nivel inalt de la Ran
goon și București, desfășurate in 
decursul timpului, inclusiv anul 
trecut. Convorbirile dintre pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și San 
Yu au evidențiat în acest sens 
existența unor condiții favorabile, 
stabilind și măsurile necesare pen
tru materializarea lor. Impulsio
narea conlucrării multilaterale ro- 
mâno-birmane corespunde intere
sului ambelor țări și popoare, con
stituind, in același timp, un aport 
de seamă la promovarea cauzei 
progresului și păcii.

cauzei păcii
căror conflicte militare. soluțlen‘iit'%» 
tuturor litigiilor și diferendelor ta 
masa tratativelor — și aceasta ÎSffl- 
stituie alt mare imperativ asupra 
căruia a stăruit președintele Româ
niei. Constituie, desigur, un motiv d« 
satisfacție că ideea unei conferințe 
internaționale sub egida O.N.U. in 
problemele Orientului1 Mijlociu, idee 
lansată pentru prima oară de țara 
noastră, este astăzi tot mai larg îm
părtășită, putîndu-se aprecia, cu 
deplin temei, așa cum s-a ară
tat in cuvintarea rostită cu prilejul 
primirii corpului diplomatic, că in 
prezent a devenit posibilă organiza
rea unei asemenea conferințe, caro 
să ducă la o pace dreaptă și trai
nică in zonă. Cu aceeași fermitate 
și-a reafirmat România poziția in 
sprijinul Încetării războiului dintre 
Iran și Irak, soluționării acestui con
flict singeros in spiritul rezoluției 
Consiliului de Securitate. în sprijinul 
primatului negocierilor, ca singura 
cale de reglementare a oricăror pro
bleme deschise. $i în această pri
vință. Mesajul șefului statului român 
se constituie intr-o chemare la 
realism, la rațiune, la acțiune poli
tică responsabilă.

întregul nostru popor subscrie la 
convingerea exprimată de președin
tele țării că popoarele, forțele realis
te de pretutindeni dispun de capa
citatea necesară de a determina o 
politică nouă, in vederea trecerii la 
soluționarea problemelor atit de 
complexe ale lumii în care trăim, in
tr-un chip nou, democratic, cu parti
ciparea și în folosul tuturor statelor.

în acest spirit, prin căile de ac
țiune realiste pe care le preconi
zează, prin deschiderile insuflețitoa- 
re care le proiectează. Mesajul de 
Anul Nou al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu inspiră un puter
nic optimism, se constituie intr-o 
vibrantă pledoarie pentru un mod 
nou de gindire și abordare a as- 
pectelor-cheie ale vieții internațio
nale. intr-un înflăcărat apel Ia 
întărirea unității și solidarității 
marelui front mondial al păcii 
și progresului. în rindurile căruia 
România este hotărităr să-și aducă, 
pe mai departe. întreaga contribuție, 
cu încredere in triumful rațiunii, in
tr-un viitor mai bun al omenirii.

teatre cinema
O Teatrul Național (14 71 71. Sala 
mare) : Nu se știe niciodată — 18; 
(sala Amfiteatru) ; Poveste din 
Hollywood — 18; (sala Atelier) : Fa
rul șl dL Valentino — 18
© Filarmonica „George Enescu* * 
(15 68 75. Ateneul Român) : „Comori 
muzicale". Cvartetul „SER1OSO" — 18 
© Opera Română (13 18 57) : Aida 
— 18 '

0 Filmul românesc — cronică vie a 
epopeii societății socialiste : O zi in 
București: PATRIA (1186 25) — 9;
11; 13; 15; 17; 19
0 Grupaj de filme documentar-ar- 
tistice sub genericul : Cunună de 
lauri; SCALA (11 03 72) ~ 9; 11; 13; 
15; 17; 19
0 Cale liberă — 15; 17; 19, Luptăto
rul cu sabia — 9; 11; 13 : FLORZAS- 
CA (33 21 79)
0 Vulcanul stins — 15; 17; 19, Pro
gram pentru copii —- 9; 1113: ARTA 
(21 31 86)
0 Moromețil: PROGRESUL (23 94 10)
— 15; 18
0 Program special pentru copii șf 
tineret: DOINA (16 35 38) — 9: 11 ; 
13; 15; 17: 19
• Pădurea de fagi: STUDIO (59 53 15)
— 10; 12,30; 15; 17: 19
0 Totul se plătește : VICTORIA 
(16 28 79) — 9: 11 ,• 13: 15; 17; 19. FE
ROVIAR (50 51 40) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19, FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19
0 Secretul luî Nemesis : SALA 
MICA A PALATULUI — 17.15; 19,30, 
VIITORUL (10 67 40) — 14: 16.30; 19
0 Paso doble pentru trei : TIMPURI 
NOI (15 6110) — 9; 11; 13; 15: 17; 19 
0 O femeie singură : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15: 17: 19
0 Cucoana Chirița : DACIA (50 35 91) 
„ 9* 11* 13* 15* 17* 19
0 Mirajele iubirii DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15: 17; 19. AURORA
(35 04 66) — 9; 11: 13: 15: 17: 19
0 Călărețul fără cap : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 19

• Teatrul de operetă (13 63 48) : 
Voievodul țiganilor — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Nelnsemnațil — 18: (sala Grădina
Icoanei, 11 85 44) : Dimineață pierdu
tă — 18
O Teatrul Mic (14 70 81) : Cerul 
înstelat deasupra noastră — 18
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) t 
Romanță tirzie — 18,30
• Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03.
sala Magheru) : Necazurile unul În
drăgostit — 18,30; (sala Studio) :
Sentimente șl naftalină — 18
O Teatrul Ciulești (sala Majestic. 
'4 72 34) : Arta conversației — 18;
sala Gluleștl, 18 04 85) : Hotel „Zo- 
a gemenilor*  — 18
Teatrul satiric-muzlcal „C. Tă- 
■>“ (sala Savoy, 15 56 78) : Dragos- 

■ prima vedere — 18
-atrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
mporal la... varietăți" — 10.30

ui București (10 41 95): Caval- 
rcului — 18,30

t V
20,00 Telejurnal
20,15 învățămîntul și promovarea nou

lui, a spiritului revoluționar. Do
cumentar (color)

20,35 Teatru TV (color). ,.Istoria unui 
vis“. de Liviu Timbus. Premieră 
pe țară. Cu : Rodica Negrea, Dinu 
Manolache, Valentin Uritescu, 
Monica Ghiuță, Elena Bog, Ion 
Lupu, Ana Alexandra. Mihaela 
Lupu, Mircea Crețu. Regia artis
tică : Cornel Popa

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

Administrația de Stat 
Loto-Pronosport 

informează :
Iubitorilor sistemului PRONOEX- 

PRES li se oferă ocazia deosebit de 
avantajoasă de a-și încerca șansele 
la TRAGEREA EXTRAORDINAR \ 
A NOULUI AN, care va avea loc 
duminică 10 ianuarie 1988. Intrat in 
tradiție, acest tip de tragere se de
tașează atit prin gama largă și va
riată a ciștigurilor. cjt și prin atrac- 
tivitatea formulei de joc. Astfel, pe 
lingă importantele cîștiguri în nu
merar. se atribuie autoturisme 
„Dacia 1300“ și excursii peste ho
tare. Se efectuează 10 operațiuni de 
extragere, cuprinse tn trei faze, cu 
un total de 60 de numere extrase.

NATAȚIE. în prima zi a con
cursului internațional de inot de la 
Perth (Australia), comportare deose
bită a înotătoarelor noastre. Astfel, 
Tamara Costache a terminat învin
gătoare in proba de 50 m liber, fiind 
cronometrată cu timpul de 25”94/100. 
Pe locurile următoare : Kristin Otto 
(R.D. Germană) — 26” și Livia Co- 
pariu (România) — 26”17/100. în ca
drul aceluiași concurs. Luminița Do- 
brescu s-a situat pe locul secund la 
200 m liber (2’01”52/100), ca și Anca 
Pâtrășcoiu la 100 m spate (l’03”27< 
100). Livia Copariu la 50 m fluture 
(28”32/100) și Andreea Szygyarto la 
400 m mixt (4’51”75/100).

HANDBAL. • Competiția interna
țională de handbal masculin de la 
Berlin a continuat cu meciurile gru
pelor preliminare, in care Dinamo 
București a învins cu scorul de 12—8 
(6—2) formația S.C. Magdeburg, iar 
Steaua București a intrecut cu 18—15 
(10-8) pe Ț.S.K.A. Sofia. Alte re
zultate : S.I.I. Zaporojie — Wybrzeze 
Gdansk 11—6 ; Lugi Lund — Dy
namo Berlin 12—10. ® în prima zi 
a turneului internațional masculin de 
handbal de la Oviedo (Spania) : 
U.R.S.S. — Franța 32—25 (15—12),
Spania — Olanda 32—16 (17—8).

FOTBAL. O Adversara echipei 
Steaua București în sferturile de fi
nală ale „Cupei campionilor euro
peni" la fotbal, formația scoțiană^

ACTUALUTATEA S^Q^TIVĂ
Glasgow Rangers, a pierdut, cu sco
rul de 0—2. derbiul campionatului, 
disputat in compania lui Celtic Glas
gow. O La Yaounde (Camerun), for
mația țării-gazdă a intrecut cu sco
rul de 3—0 o selecționată a clubu
rilor franceze de primă divizie, în 
cadrul unui meci amical. « într-un 
meci disputat Ia Kuweit în cadrul 
preliminariilor turneului olimpic de 
fotbal (zona asiatică), formațiile Ku
weitului și Qatarului au terminat 
nedecis : 0—0. în clasamentul grupei 
continuă să conducă selecționata Ku
weitului. cu 6 puncte.

AUTOMOBILISM. La Versailles, 
in apropiere de Paris, s-a dat star
tul in cea de-a 10-a ediție A com
petiției automobilistice internaționa
le „Raliul Paris — Dakar", la care 
participă un număr record de ve
hicule : 312 autoturisme. 181 moto
ciclete și 109 autocamioane, care vor 
avea de străbătut un traseu însu- 
mînd 12 500 km (zilnic, in medie, 800 
km !).

SCHI. Cel de-al treilea concurs 
din cadrul competiției internaționale 
de sărituri cu schiurile „Turneul 
celor patru trambuline" s-a desfă
șurat la Innsbruck și a fost cîștigat 
de finlandezul Matti Nykaenen, cu 
un total de 220 puncte (sărituri de 
108 m și 105 m). Pe locurile urmă
toare : Andreas Bauer (R.F. Ger
mania) — 197,5 puncte, Jens Weis- 

sflog (R.D. Germană) — 195,1 puncte 
și Jiri Parma (Cehoslovacia) — 194,6 
puncte. în clasamentul general con
tinuă să conducă Mattt Nykaenen 
(658 puncte), secundat de Jens 
Weissflog (596,5 puncte).

HOCHEI. Meciurile din penultima 
zi a campionatului mondial de ho
chei pe gheață pentru juniori, com
petiție ce se desfășoară la Moscova, 
s-au incheiat cu următoarele rezul
tate : Canada — R.F. Germania 8—1 
(1—0. 5—0, 2—1) : Cehoslovacia — 
S.U.A. 11—1 (2—0. 6—0, 3—1) ; Fin
landa — Suedia 5—2 (3—0, 1—2.1—0); 
U.R.S.S. — Polonia 7—2 (3—0. 2—1. 
2—1); în clasament conduce echipa 
Canadei (cu 11 puncte), urmată de 
formația U.R.S.S. (10 puncte).

PATINAJ. Proba de 500 m din ca
drul concursului internațional de 
patinaj viteză de la Inzell a fost 
cîștigată de japonezul Akiro Ku- 
roiwa, cronometrat cu timpul de 
37”84/100. în timp ce cursa similară 
feminină a revenit patinatoarei chi
neze Ye Xiaobao. in 41”25/100.

CICLISM. Cursa ciclistă de șase 
zile de la K81n a fost ciștigată la 
actuala ediție de perechea belgiană 
Stan Tourne. Etienne de Wiide, cu 
325 puncte, urmată de Anthony Doy
le (Marea Britanie), Hans-Henrik 
Oersted (Danemarca) și Andreas 
Kappes (R.F. Germania), Roman 
Herman (Liechtenstein).

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logic comunică timpul probabil pentru 
intervalul 5 ianuarie (ora 20) — 8 ia
nuarie (ora 20). în (ară : Vremea va 
fi caldă, cu cerul variabil. Innorărl 
mai accentuate se vor produce la În
ceputul intervalului in nordul țării, 
unde, pe alocuri, vor cădea precipita
ții slabe sub formă de ploaie și cu 
totul Izolat și trecător și sub formă 
de lapoviță. Spre sfirșitul intervalului, 
înnorările vor .fi mai accentuate in 
regiunile vestice și sud-vestice, unde, 
pe alocuri, va ploua slab. In restul 
teritoriului, se vor semnala precipitații 
slabe, izolate, sub formă de burniță 
și ploaie. Vintul va prezenta unele In
tensificări în sud-vestul țării, predo- 
rninlnd din sector sudic la sfirșltul in
tervalului. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse in general intre minus 4 
și plus 6 grade, cele maxime vor oscila 
între 2 și 12 grade, izolat mai ridicate. 
Pe alocuri se va produce ceață în 
cursul nopții și al dimineții, mal ales 
in zonele de cimpie șt depresionare. 
In București : Vremea va fi caldă, cu 
cerul variabil. Condiții de ploaie slabă 
spre sfîrșltul intervalului. Vintul va 
sufla slab pină la moderat. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 
minus un grad și plus 3 grade, cele 
maxime între 4 și 8 grade, tn cursul 
nopții și al dimineții se va produce 
ceață.



Elogioase aprecieri față de activitatea politică 
și opera științifică de largă recunoaștere internațională 

ale tovarășei Elena Ceaușescu
Personalității tovarășei ELENA CEAUȘESCU, 

eminent om politic și savant de largă recu
noaștere internațională, ii sint consacrate ar
ticole apărute în presa de peste hotare. Se 
evidențiază neobosita activitate în cadrul con
ducerii partidului și statului, desfășurată cu

înaltă competență și dăruire patriotică, pen
tru continua înflorire a României, rolul său re
marcabil în elaborarea și înfăptuirea politicii 
partidului și statului nostru, în dezvoltarea știin
ței, culturii și învățămintului românești.

Se subliniază, în același timp, în mod deo

sebit, activitatea științifică a tovarășei academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu, armonios 
îmbinată cu inițiative și acțiuni pentru ca 
știința să slujească pacea și progresul ome
nirii.

MESAJE DE ANUL NOU
Aspirațiile generale ale popoarelor: pacea și înțelegerea, 

colaborarea și progresul

ȘTIINȚEI Șl 
intitulează artico-
în „THE EGYP- 

la

„ELENA CEAUSESCU - 
O VIAȚĂ DEDICATA DEZ
VOLTĂRII, 
PĂCII” se 
lui publicat 
TIAN GAZETTE", care apare 
Cairo. Data de 1 ianuarie — se re
levă în articol — a intrat in tradiția 
poporului român, ea marcînd ani
versarea zilei de naștere a acade
micianului doctor inginer Elena 
Ceaușescu, savant de renume mon
dial, prestigioasă personalitate a 
vieții politice și științifice din 
România, militantă activă pentru 
promovarea științei in beneficiul 
păcii. Pentru români, acest moment 
aniversar constituie un nou prilej 
de a omagia contribuțiile originale 
ale academicianului doctor inginer 
Elena Ceaușescu la îmbogățirea 
patrimoniului științific național și 
universal, la înfăptuirea programe
lor de ridicare a patriei sale pe 
noi trepte de civilizație și progres, 
îndeosebi prin antrenarea științei, 
învățămintului și culturii in opera 
dezvoltării și păcii.

Academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu — scrie ziarul egiptean 
— are meritul de a fi desfășurat 
și de a desfășura o activitate ști
ințifică de mare cuprindere și 
substanță în domenii de vîrf ale 
chimiei, prin cercetări cu caracter 
atît fundamental, cit și aplicativ.

Sinteza acestei munci prodigioase 
o reprezintă volumele de referință 
științifică „Polimerizarea stereo- 
specifică a izoprenului", „Cercetări 
In domeniul sintezei și caracteri
zării compușilor macromoleculari", 
„Cercetări în chimia și tehnologia 
polimerilor". Aceste lucrări, îm
preună cu studiile publicate în nu
meroase reviste de specialitate — 
se relevă — au contribuit decisiv la 
dezvoltarea impetuoasă a industriei 
chimice românești, devenită ramură 
de virf a economiei naționale. Opera 
științifică a academicianului doctor 
inginer Elena Ceaușescu se bucură, 
totodată, de un amplu răsunet inter
național, lucrările sale fiind tra
duse și publicate în multe țări, 
printre care Republica Federală 
Germania, Grecia, Italia, Marea 
Brjtanie, Austria, Elveția, Turcia, 

. Japonia. Republica Populară <Ghi- 
, wjșă, Mexic, siUrjflțțțț!a . Sgyjpțică, 

Franța, Cehoslovacia, Republica 
Democrată Germană.

Recunoașterea internațională a 
înaltei valori a operei academi
cianului doctor inginer Elena 
Ceaușescu este consacrată și prin 
alegerea domniei sale ca mem
bru titular sau membru de 
onoare al unor reputate institu
te științifice de peste hotare, pre
cum Societatea internațională de 
chimie industrială din Franța, Aca
demia de științe din New York, 
Societatea de chimie din Mexic, 
Societatea de științe a polimerilor 
din Japonia, Academia din Atena, 
Institutul regal de chimie din 
Londra. Totodată, in semn de Înaltă 
recunoaștere, i s-au decernat titlu
rile de profesor onorific și de 
Doctor Honoris Causa de către Uni
versitatea națională de inginerie 
din Peru, Institutul politehnic din 
Londra centrală, universitățile din 
Buenos Aires, Manila, Teheran, 
Ankara ș.a.

Ziarul subliniază in continuare : 
Concepția academicianului doctor 
inginer Elena Ceaușescu despre mi
siunea savanților și cercetătorilor 
în lumea contemporană argumen
tează convingător rolul primordial 
al cercetării în strategia dezvoltării 
economico-sociale, marea răspunde
re a oamenilor de știință in pro
pășirea țării lor, a omenirii in 
ansamblu.

Concepția sa, eminamente uma
nistă și de mare încărcătură etică, 
este rodul unei îndelungate expe
riențe științifice și politice, precum 
și al cunoașterii nemijlocite a rea
lităților internaționale.

în 
tian 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim viceprim-mi- 
nistru al guvernului, președinte al 
Consiliului Național al Științei și 
Învățămintului, Elena Ceaușescu 
aduce o contribuție unanim apre
ciată la elaborarea și înfăptuirea 
programelor de dezvoltare multi
laterală a României, la înflorirea 
științei, învățămintului și culturii, 
la promovarea valorilor cercetării 
tehnico-științifice in viața mate
rială și spirituală a țării.

continuare, „The Egyp- 
Gazette" scrie : Membru

Cotidianul „THE ECONOMIC 
TIMES", care apare în In
dia. inserează — sub titlurile 

„O PRODIGIOASĂ OPERĂ 
DEDICATĂ ȘTIINȚEI Șl 
PROGRESULUI SOCIETĂ
ȚII ROMÂNEȘTI", „ROMÂ
NIA : NOUA REVOLU
ȚIE TEHNICO - ȘTIINȚIFI
CĂ", „ȘTIINȚA IN SPRIJI
NUL ECONOMIEI ROMÂ
NEȘTI", „ȘTIINȚA - FAC
TOR AL PROGRESULUI" ~ 
o serie de articole ce elogiază ro
lul deosebit acordat științei în 
România ca factor de progres mul
tilateral al țârii, faptul că această 
orientare este „minunat ilustrată

. Elena Ceausescu — a lite devoted 
to development, science and peace

de opera prodigioasă a unui om, 
stimat in țară și larg apreciat pe 
plan internațional pentru contribu
ția sa de excepție la progresul eco
nomico-social al țării sale, la pres
tigiul științei românești in lume".

Academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu — relevă publi
cația — reprezintă, printr-o mul
tilaterală activitate, un ilustru 
exemplu de sinteză intre calitățile 
omului politic, dăruit propriei țări, 
și cele ale omului de știință, de 
larg orizont intelectual, pentru care 
slujirea intereselor supreme ale 
națiunii sale se îmbină fericit cu 
remarcabila contribuție la progre
sul științei mondiale în domenii de 
virf, in p'lanul cercetării fundamen
tale și, în același timp, al aplicării 
ei in practica social-economică.

„The Economic Times" scrie în 
continuare : Se poate afirma, cu 
deplin temei, că este o mare șansă 
pentru un popor de a avea, in ca
drul conducerii sale politice și, 
deopotrivă, in domeniul științific 
al țării, un om care, întrunind 
consensul național, să slujească cu 
atita abnegație ‘și curaj tot ceea 
ce definește o națiune prin aportul 
ei specific de inteligență la patri
moniul creației universale. Expre
sie a identității de esență dintre 
conștiință și știință, dintre cunoaș
terea științifică și acțiunea de 
înaltă răspundere în conducerea 
statului, activitatea academicianu
lui doctor inginer Elena Ceaușescu 
se distinge prin multilateralitate, 
prin larg orizont de creativitate, 
in numele dezvoltării propriei na
țiuni, al cauzei păcii și conlucră
rii libere și demne intre popoare.

Remarcabil om politic și de stat, 

strălucit om de știință și savant de 
largă recunoaștere internațională, 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu aduce în România o 
contribuție de seamă la îndrumarea 
și coordonarea activității de cerce
tare științifică și inginerie tehnolo
gică, la elaborarea și realizarea 
programelor de dezvoltare econo- 
mico-socială a țării, pe baza celor 
mai noi cuceriri ale științei și teh
nicii moderne, la progresul știin
ței românești și afirmarea tot mai 
puternică a acesteia în lume, la 
înfăptuirea politicii interne și ex
terne a României socialiste.

Experiența construcției socialis
mului în România a dovedit că 
există o legătură legică între dez
voltarea economico-socială și atitu
dinea poporului față de știință, in- 
vățămînt și cultură. Mărețele reali

zări de după Congresul al IX-lea 
se leagă durabil, prin ce au ele 
mai semnificativ, mai profund, de 
efortul întregii societăți pentru' ri
dicarea nivelului de pregătire ge
nerală a maselor, pentru ca opera 
educativă să-și incorporeze valori
le cunoașterii, ale spiritualității 
universale. Prin grija partidului și 
statului, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, prin activitatea 
desfășurată de academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, prim 
viceprim-ministru al guvernului, 
președintele Consiliului Național 
al Științei și învățămintului, care 
coordonează din partea conducerii 
de partid și de stat știința, învă- 
țămîntul și cultura, aceste domenii 
se înscriu cu rezultate remarcabile 
în bilanțul rodnic al unui timp 
trăit eficient și fertil, ce se reflec
tă in toate înfăptuirile definitorii 
pentru procesul de edificare a so- 
cietății socialiste multilateral dez
voltate in România.

Sporirea contribuției științei, ex
tinderea progresului tehnologic în 
toate sectoarele de activitate, in 
conformitate cu programele elabo
rate sub îndrumarea academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu au 
stat la baza creșterii economice in 
toată această perioadă, materiali- 
zîndu-se în realizări numeroase și 
esențiale, care au condus la crearea 
bazei materiale necesare pentru 
realizarea sarcinilor actualului plan 
cincinal.

In același timp — subliniază pu
blicația indiană — în calitate de 
președinte al Comitetului Național 
Român „Oamenii de știință și 
pacea", activitatea domniei sale 
constituie o expresie dintre cele 
mai elocvente ale vocației pașnice 

a științei românești, dedicată exclu
siv omului și bunăstării sale, edi
ficării unei lumi mai drepte și mai 
bune. Propria operă de creație 
științifică, ca și activitatea sa po
litică de organizare și coordonare 
a efortului de cercetare științifică 
din România, de dezvoltare a unei 
largi conlucrări științifice interna
ționale, evidențiază cu putere uni
tatea de calități și determinări care 
trebuie să definească geniul știin
țific : exclusiv consacrat păcii și 
desăvirșirii personalității umane. 
O știință a oamenilor și pentru 
oameni, o știință pentru viață și 
care să fie guvernată de legile 
supreme ale dreptului la pace — 
singurul care poate justifica exis
tența și creația umană ; o știință, 
deci, pe măsura omului și a con
științei sale.

In numele acestor idealuri, 
Elena Ceaușescu desfășoară o 
prodigioasă activitate internaționa
lă in vederea angajării oamenilor 
de știință, a savanților, cercetăto
rilor de pe toate meridianele globu
lui într-o largă si autentică acțiune 
unitară, consacrată apărării păcii în 
întreaga lume.

A lupta pentru dezarmare, pen
tru ovrirea cursei aberante a înar
mărilor. pentru conversiunea bene
fică a sumelor irosite pentru înar
mări în resurse ale dezvoltării, a 
găsi soluții reale problemelor dez
voltării, energiei, alimentației, să
nătății, protejării mediului încon
jurător, ridicării calității vieții — 
sint, toate acestea, imperative vi
tale care iși găsesc in opera acade
micianului doctor inginer Elena 
Ceaușescu un ferm și devotat slu
jitor, un prestigios combatant pen
tru triumful lor.

Printr-o asemenea generoasă șl 
de înaltă răspundere activitate, 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu aduce o contribuție 
remarcabilă nu numai la afirmarea 
tot mai puternică a României în 
circuitul mondial al valorilor știin- 
țifico-tehnice, nu numai la propă
șirea continuă a țării sale, ci și la 
progresul științei mondiale, la îm
bunătățirea climatului politic ge
neral, la promovarea păcii și în
țelegerii în lume.

O altă publicație Indiană — „THE 
MARKET FINDER", sub titlurile 
„PERSONALITATE PROE
MINENTA A ȘTIINȚEI MO
DERNE" „AFIRMAREA 
PLENARĂ A ȘTIINȚE! RO
MÂNEȘTI", scrie : Academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu 
este membru al Comitetului Po
litic Executiv al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, prim viceprim-ministru al 
guvernului, președinte al Consi
liului Național al Științei și în
vățămintului. este o personalita
te proeminentă a vieții științifice, 
a efectuat cercetări fundamentale 
și și-a adus contribuția in dome
niul sintezei noilor compuși macro
moleculari. în chimia polimerilor 
și cauciucului, cinetica polimeriză- 
rii, in polimerizarea stereospecifi- 
că a izoprenului. Cercetările știin
țifice și tehnologice efectuate sub 
conducerea sa âu asigurat baza 
unor importante unități de produc
ție ale industriei chimice româ
nești.

Concomitent cu preocupările ști
ințifice și profesionale, desfășoară 
o activitate multilaterală în dome
niul social-politic.

Revista — folosind date și evo- 
cînd momente din îndelungata ac
tivitate revoluționară și de om po
litic a tovarășei Elena Ceaușescu 
— arată că, pentru merite deose
bite în activitatea profesională și 
socială, Elena Ceaușescu a fost 
distinsă cu numeroase ordine și 
medalii românești și străine.

In continuare, revista arată că, 
fiind instrument de cunoaștere și 
forță direct productivă, știința ro
mânească a devenit, in ultimii peste 
20 de ani, forța motrice majoră a 
progresului social-economic din țara 
noastră. Unul dintre factorii de 
bază ai dezvoltării economiei ro
mânești — scrie „The Market Fin
der" — este, fără îndoială, profun
dul caracter științific al politicii 
economice, modul în care buna cu
noaștere a realităților economice 
și sociale devine fundamentul de 
măsuri, proiecte și acțiuni concre
te întreprinse de conducerea de 
partid și de stat, de președintele 
Nicolae Ceaușescu, pentru asigu
rarea unei rate înalte de dezvol
tare a economiei.

Cercetarea științifică și-a adus o 
contribuție importantă la aplicarea 
în viață a programelor de dez
voltare economică și socială a 
țării. Mărturie, în acest sens, stau 
succesele economiei românești.

(Agerpres)

HANOI (Agerpres). — în mesajul 
adresat poporului vietnamez cu pri
lejul Anului Nou. președintele Con
siliului de Stat al R.S. Vietnam. Vo 
Chi Cong, a relevat că realizările ob
ținute pe plan economic și social, in 
anul care s-a încheiat, oferă perspec
tiva unei stabilizări, treptate în do
meniile social si economic. El a a- 
dresat un apel tuturor oamenilor 
muncii pentru sporirea producției, 
realizarea de economii și eliminarea 
fenomenelor negative din viata eco
nomică și socială a tării. Pe plan 
extern, a spus Vo Chi Cong. R.S; 
Vietnam va acționa în favoarea pă
cii si securității.

NICOSIA (Agerpres). — în mesa
jul de Anul Nou adresat poporului 
cipriot, președintele tării. Spvros 
Kyprianou, s-a pronunțat pentru 
crearea unui climat favorabil pentru 
rezolvarea unor probleme Interna
tionale. inclusiv pentru soluționarea 
problemei cipriote. Șeful statului 
cipriot s-a declarat în favoarea or
ganizării unei conferințe internațio
nale asupra Ciprului, apreciind că în 
solutionarea problemei cipriote tre
buie să se acorde prioritate aspec
telor esențiale ale acesteia.

VIENA (Agerpres). — Cancelarul 
federal al Austriei. Franz Vranitzky. 
s-a pronunțat pentru continuarea e-

DIN PRIMELE ZILE ALE ANULUI

Acțiuni și luări de poziție 
pentru încetarea cursei înarmărilor

WASHINGTON (Agerpres). - în 
orașul american Concorde a fost 
creat un Centru de informare pen
tru coordonarea activității organi
zațiilor militante pentru pace și 
dezarmare din nord-estul Statelor 
Unite. După cum s-a precizat, cen
trul va furniza organizațiilor anti
războinice materiale bibliografice, 
vă edita un calendar al acțiunilor 
pentru pace și dezarmare, va orga
niza conferințe și seminare consa
crate acestei problematici vitale a 
contemporaneității.

BRASILIA 4 (Agerpres). — La 
Sao Paulo' a avut loc o reuniune 
a Comisiei sud-americane pentru 
pace, securitate regională și de
mocrație. Participanții — intre care 
foști șefi de stat din țări latino- 
americane, personalități politice, 
parlamentari, oameni de cultură — 
s-au pronunțat în favoarea creării 
unei zone a păcii, și cooperării în 
sudul Atlanticului.

BONN (Agi'rnrt’Sț. — Miniștrii! 
de externe al R.F. Germania, Hans- 
Dietrich Genscher, s-a pronunțat, 
într-un articol publicat în „Neue 
Bonner Depesche", în favoarea gă
sirii unor căi mai eficiente de co
operare în domeniul politicii de 
securitate. Gîndirea modernă în 
ceea ce privește securitatea — a 
subliniat el în acest sens — nu tre
buie să se limiteze Ia ..a face răz
boaiele mai puțin înspăimîntătoare, 
ci trebuie să Ie facă imposibile", 
în context, el a apreciat că înche
ierea tratatului privind eliminarea 
rachetelor cu rază medie de acțiune 
și operativ-tactice constituie „o vic
torie de mult dorită a rațiunii asu
pra spiralei înarmărilor, care a

ÎN DIVERSE ȚĂRI OCCIDENTALE

PROGNOZE ECONOMICE
ROMA (Agerpres). — Anul 1988 

' va fi „plin de pericole" Ja adresa 
economiei mondiale. a apreciat 
Franco Modigliani, laureat al pre
miului Nobel pentru economie. în
tr-un interviu acordat ziarului „Cor- 
riere della Sera". El a relevat că 
există „mai multe motive de nesi
guranță. in special legate de dete
riorarea cursului dolarului. care 
poate duce la o adevărată catas
trofă".

WASHINGTON 4 (Agerpres). — 
Potrivit ziarului „Washington Post", 
1988 va reprezenta un an în care 
S.U.A. se vor confrunta cu numeroa
se probleme economice, între care 
cele legate de consecințele menți
nerii unui mare deficit bugetar. Zia
rul menționat relevă — citind opinii 
ale specialiștilor — că este posibilă 
o nouă criză serioasă în economia 
americană, ca urmare și a agravării 
situației financiare a țării. De ase
menea, prognozele pentru acest an 
relevă o creștere a îngrijorării ame
ricanilor față de situația din dome
niul asistenței sanitare, precum și 
cu privire la șomaj, care afectează 
îndeosebi un mare număr de tineri.

VIENA 4 (Agerpres). — Actuala si
tuație economică și financiară a ță
rilor occidentale este alarmantă — 
menționează în sinteza anuală pe 
1987 Institutul austriac pentru cer
cetări economice. în document se 
arată că prăbușirea cursurilor la 
bursele de valori din luna octom
brie trecut va avea consecințe ne
gative asupra economiei principale- 

forturllor pe plan internațional în 
direcția destinderii si îmbunătățirii 
relațiilor dintre stațe. în mesajul 
său de Anul Nou. el a afirmat ho- 
tărîrea guvernului austriac de a ac
ționa pentru promovarea unei poli
tici de înțelegere si pace în Europa 
si în întreaga lume.

CONAKRY (Agerpres). — Reajus
tările de ordin economic în vederea 
dezvoltării în continuare a econo
miei naționale reprezintă cele mai 
importante obiective pentru întregul 
popor — se arată în mesajul de 
Anul Nou al președintelui Repu
blicii Guineea. generalul Lansana 
Conte. în mesaj se relevă necesita
tea intensificării eforturilor pentru 
eliminarea subdezvoltării si atenua
rea efectelor negative Pe care le au 
asupra țărilor sărace fenomenele de 
criză din economia mondială.

BAMAKO (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Mali, generalul 
Moussa Traore, a chemat populația 
țării ca în anul 1988 să depună e- 
forturi și mai mari pentru depăși
rea dificultăților economice și a re
levat intenția conducerii Partidului 
Uniunea Democratică a Poporului 
Malian de a acționa pentru întă
rirea disciplinei și pentru eradica
rea unor fenomene negative pe plan 
social.

evoluat pînă acum permanent as
cendent". Hans-Dietrich Genscher 
a declarat că R.F. Germania „va 
depune toate eforturile pentru ca 
acest proces să nu se întrerupă, ci 
să fie continuat".

Volker Ruehe, expert în proble
mele de politică externă al fracțiu
nii formațiunilor guvernamentale 
Uniunea Creștin-Democrată/Uniu- 
nea Creștin-Socială în Bundestagul 
vest-german, s-a pronunțat „pentru 
folosirea impulsurilor pozitive" ale 
acordului asupra eliminării rache
telor cu rază medie de acțiune și 
operativ-tactice pentru îmbunătă
țirea relațiilor Est-Vest în toate 
domeniile. Expertul vest-german a 
apreciat, totodată, că la reuniunea 
general-europeană de la Viena este 
necesar să se ajungă la un mandat 
concret în ce privește controlul ar
mamentelor convenționale din Eu
ropa.

SOFIA 4 (Agerpres). — Efortu
rile tuturor, ,fo'4rior iubitoare de 
pace din Europa trebuie îndreptate 
spre întărirea securității în „casa 
noastră europeană comună", a de
clarat Michael Herman van Mein- 
feldt, președintele organizației ob
ștești internaționale „Generalii pen
tru pace și dezarmare". într-un in
terviu acordat ziarului „Rabotni- 
cesko Delo", el și-a exprimat spri
jinul pentru eforturile țărilor bal
canice de creare a unei zone libere 
de arme nucleare în această regiu
ne a globului. Crearea unor astfel 
de zone pe continentul european, 
precum și a unui coridor liber de 
arma nucleară în centrul Europei 
ar contribui in mod substantial la 
însănătoșirea climatului politic pe 
continent, a spus van Meinfeldt.

$1 SOCIAIE PESIMISIE
lor state capitaliste. Tensiunea pro
vocată de scăderea bruscă în luna 
octombrie a cursului acțiunilor la 
bursele de valori se menține și în 
prezent — remarcă raportul insti
tutului.

PARIS 4 (Agerpres). — In pofida 
previziunilor optimiste ale unor eco
nomiști occidentali, ratele șomajului 
în cele 24 de țări membre ale 
O.E.C.D. nu numai că nu au scăzut 
în 1987, ci, dimpotrivă, s-au menți
nut la un nivel ridicat. în plus, cele 
mai recente statistici au consemnat, 
îndeosebi în ceea ce privește țările 
vest-europene, o accentuare a șo
majului, anticipările pentru 1988 
nefiind nici ele prea optimiste. Toa
te acestea confirmă faptul că șoma
jul actual nu este provocat doar de 
factori conjuncturali. cl de cauze de 
ordin structural. Estimările experțl- 
lor O.E.C.D. arată că, în 1987, numă
rul persoanelor fără un loc de mun
că, pe ansamblul organizației, s-a 
aflat la nivelul-record de 31.25 mi
lioane. Din acest total, 19.25 mili
oane revin Europei occidentale.

PARIS 4 (Agerpres). — Majorita
tea francezilor au înțîmpinat noul 
an cu pesimism, afirmă publicația 
„Journal de Dimanche", în urma 
unei anchete. în ceea ce privește 
perspectivele economice, 65 la sută 
dintre aceștia nu se așteaptă Ia o 
ameliorare a lor, într-un procent 
asemănător cei chestionați exprimîn- 
du-și neîncrederea și în posibilitățile 
de îmbunătățire a vieții sociale în 
1988.

DAKAR (Agerpres). — Președin
tele Senegalului. Abdou Diouf, a 
subliniat, in mesajul adresat națiu
nii cu prilejul Anului Nou. impe
rativul continuării procesului de re
dresare economică prin intensificarea 
eforturilor întregului popor. Refe- 
rindu-se la problemele litigioase e- 
xistente pe continentul african, șeful 
statului senegalez a reafirmat pozi
ția țării sale de sprijinire a solu
țiilor politice, negociate,

NIAMEY (Agerpres). — Problema 
principală a Republicii Niger ră- 
mîne și pentru anul 1988 mobiliza
rea eforturilor întregului popor în 
vederea asigurării hranei pentru toți 
locuitorii țării — a arătat președin
tele Aii Seibou în mesajul adresat 
cu prilejul noului an.

LIBREVILLE (Agerpres). — Pre
ședintele Gabonului. Omar Bongo, a 
relevat. în mesajul de Anul Nou, 
importanta intensificării eforturilor 
la nivel national în vederea depă
șirii situației de criză economică. în 
acest sens, el a dezavuat practicile 
din viața economică și comercială in
ternațională care lovesc în interesele 
țărilor subdezvoltate și a pledat pen
tru o nouă ordine economică în lume.

Președintele S.U.A.»
a cerut Senatului să ratifice 

acordul sovieto-american
WASHINGTON 4 (Agerpres). — 

Președintele S.U.A.. Ronald Reagan, 
a cerut Senatului să ratifice fără 
întârziere acordul sovieto-american 
privind eliminarea rachetelor cu rază 
medie și mai scurtă de acțiune, 
semnat la 8 decembrie la Washing
ton. în nrimul său mesal radio
difuzat din acest an. președinte’e 
S.U.A. a afirmat că ratificarea a- 
cestui tratat va constitui un pas 
spre realizarea păcii în lumea în
treagă. Dezbaterile din Comitetul 
pentru Relațiile Externe al Senatu
lui cu privire la acest acord vor 
începe la 19 ianuarie.

În sprijinul 
eforturilor de pace 

în America Centrală
ȘAN JOSE 4 (Agerpres), — La San 

Jose a sosit o misiune ad-hoc a Co
misiei internaționale de verificare si 
control (C.I.V.S.), ale acordurilor de 
pace în America Centrală, aprobate 
la reuniunea centro-americană „Es- 
quipolas II" de la Ciudad de Guate
mala. la 7 august 1987. Din misiune 
fac parte viceministrii de externe ai 
țărilor membre ale Grupului de la 
Contadora (Columbia. Mexic, Pana
ma și Venezuela) si Grupului de 
Sprijin (Argentina. Brazilia. Peru și 
Uruguay), precum și reprezentanți 
ai O.N.U. si O.S.A. Membrii misiu
nii. care vor vizita succesiv toate 
cele cinci țări din America Centrală, 
vor pregăti un raport de va fi pre
zentat spre dezbatere reuniunii mi
niștrilor de externe ai statelor cen- 
tro-americane, ce se va desfășura la 
San Jose in zilele de 12 și 13 ianua
rie. Reuniunea ministerială va fi ur
mată. la 15 ianuarie, de o intilnire 
centro-americană la nivel înalt pen
tru a evalua stadiul transpunerii în 
practică a acordurilor de pace „Es- 
quipolas II" și a conveni noi măsuri 
care sa faciliteze aplicarea acestora.

MANAGUA 4 (Agerpres). — într-o 
declarație făcută la Managua, minis
trul adjunct de externe al Republi
cii Nicaragua. Victor Tinoco, a pre
cizat că. in cadrul vizitei pe care o 
va întreprinde în tară. începînd de 
marți. Comisia internațională de ve
rificare si urmărire a aplicării pre
vederilor Acordului de pace în Ame
rica Centrală, aceasta va putea con
stata voința de pace si colaborare a 
Nicaraguei — transmite agenția 
A.N.N. El a arătat că Nicaragua a- 
plică în mod ferm prevederile Acor
dului de pace în regiune, facilltînd 
Comisiei respective îndeplinirea mi
siunii sale.

ZIMBABWE

Noul guvern 
a depus jurămîntul

HARARE 4 (Agerpres). — La Ha
rare a avut loc ceremonia depunerii 
jurămîntului de către noul guvern 
numit de președintele Republicii 
Zimbabwe. Robert Mugabe. Noul ca
binet cuprinde 27 de miniștri și 14 
adjuncți, precum și cinci miniștrl- 
secretari de stat, conduși de un mi
nistru responsabil.
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VIZITA. La invitația C.C. al
P.C.U.S., Milos Jakes, secretar ge
neral al C.C. al P.C. din Cehoslo
vacia, va efectua, în zilele urmă
toare, o vizită de lucru in U.R.S.S. 
— informează agenția T.A.S.S,

FESTIVITĂȚI. La deschiderea 
festivităților menite să marcheze 
bicentenarul Australiei, premierul 
Robert Hawke a rostit o alocuțiune

în care a cerut concetățenilor săi 
să acționeze cu hotărîre pentru 
dezvoltarea economică și socială a 
țării. Primul-ministru australian a 
subliniat că este necesar ca între
gul popor să tragă învățăminte din 
experiența trecutului, din neîmpli- 
nirile și succesele de pînă acum și 
să contribuie la progresul Aus
traliei.

DECLARAȚIE. Ministerul argen
tinian al Relațiilor Externe a dat 
publicității o declarație in care iși 
exprimă speranța că Marea Brita- 
nie va adopta o atitudine construc
tivă în problema statutului arhi
pelagului Malvinelor (Falkland) — 
transmite agenția E.F.E. Documen
tul reafirmă necesitatea soluționă
rii diferendului argentiniano-brita- 
nic în problema respectivă exclu
siv prin mijloace pașnice, pe ca
lea negocierilor politice.

AUTORITĂȚILE JUDICIARE 
DIN R.F.G. vor iniția în curind 
cercetări în cazul a 4 500 de per
soane suspectate de a fi comis cri
me de război. Alfred Streim. șeful 
Biroului central pentru urmărirea

criminalilor naziști, a subliniat că 
cercetările au fost facilitate de ma
terialul documentar furnizat in 1986 
de Națiunile Unite, suspecții fiind 
în majoritate membri ai forțelor 
germane de ocupație din Polonia și 
Franța.

PENTAGONUL a realizat o ex
periență cu un nou laser de mare 
putere la un laborator pentru pu
nerea la punct a noilor tipuri de 
arme din Albuquerque (New Mexi
co). Noua armă-laser ar urma să 
fie folosită în cadrul programului 
de înarmări spațiale „Inițiativa de 
Apărare Strategică", cunoscut sub 
numele de „războiul stelelor". Ca
pacitatea acestui laser este de 2 mi

lioane wați — relatează ziarul „The 
New York Times".

CERERE. Locuitorii insulei Sa- 
mothrace din Grecia (nord-estul 
Mării Egee) au cerut autorităților 
franceze să înapoieze statuia zeiței 
Victoriei (Nike) care se află în Mu
zeul Luvru din Paris. Cum se știe, 
guvernul Greciei a cerut, de aseme
nea, Marii Britanii să înapoieze 
obiectele antice care au făcut parte 
din complexul arhitectonic de pe 
Acropolele Atenei, aflate la British 
Museum.

ANUNȚ. Președintele R.P. Ban
gladesh. Hussein Mohammad Ers- 
had. a anunțat că la 28 februarie în 
țară vor avea loc alegeri parla
mentare.

URAGAN. Regiunile din sud- 
vestul Marii Britanii sînt afectate 
de un puternic uragan. în zonele 
de litoral, vîntul, care a suflat cu 
o putere deosebită, a provocat inun
dații. Trei persoane și-au pierdut 
viața. Uraganul s-a abătut, în ul

timele 24 de ore, și asupra regiu
nilor din nord-vestul Belgiei, pro- 
vocînd mari pagube materiale. 
Potrivit datelor oficiale, cel mai 
mult au avut de suferit orașele 
Tournay, Ostende.

NOI PROIECTE DE CERCETARE A COSMOSULUI. Intr-un interviu 
acordat ziarului „Krasnaia Zvezda" de Viaceslav Balebanov, director-ad
junct al Institutului de cercetări cosmice al Academiei de științe a 
U.R.S.S.. se arată că din iulie anul acesta va începe aplicarea 
proiectului internațional de anvergură „Phobos", destinat cercetării sa
telitului cu același nume al planetei Marte. In cadrul proiectului, două 
noi stații cosmice vor fi trimise spre această planetă. Referindu-se și 
la alte proiecte cosmice care urmează să fie materializate în acest an, el 
a numit lansarea satelitului sovieto-francez „Astron" pentru studierea 
emisiunilor de radiații gamma ale universului și a observatorului cos
mic „Gamma-1" pentru cercetarea exploziilor termonucleare in galaxiile 
îndepărtate.
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