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Asigurarea și economisirea
severă a energiei

Energia ocupă un loc bine definit 
In strategia dezvoltării economiei 
naționale. Nu există sector de acti
vitate, proces de producție care să 
nu necesite energia electrică. Asigu
rarea și economisirea severă a ener
giei au devenit sarcini economice 
prioritare, realizarea lor impunînd 
o amplă participare, o mobilizare 
exemplară a tuturor, o contribuție 
conștientă a fiecărui om al muncii, 
a fiecărui cetățean. Iată de ce con
ducerea partidului, pornind de la im
portanța cu totul deosebită a activi
tății din acest domeniu, subliniind 
cu claritate inter
dependența intre 
cele două compo
nente ale energiei 
— producere si u- 
tilizare —pune un 
accent deosebit atit 
pe creșterea pro
ducției de energie 
electrică, cit si pe 
economisirea seve
ră. pe gospodărirea 
cu maximă efi
cientă a acestei 
importante avuții 
naționale. Prin 
prisma acestor exi
gente. puse cu pu
tere în evidentă 
de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în Raportul pre
zentat la Conferința Națională a 
partidului și care-și găsesc reflec
tarea în Legea Planului național 
unic de dezvoltare economico-socia- 
lă a țării pe anul 1988, recent adop
tată de Marea Adunare Națională, 
deosebit de important este să se asi
gure buna funcționare a sistemului 
energetic național, exploatarea fie
cărei centrale electrice la capacitatea 
maximă, spre a se furniza economie» 
naționale energia elecțrică necesară 
desfășurării unei activități ritmice și 
continue în toate sectoarele de acti
vitate.

Dispunem de un potențial energe
tic — ne referim la capacitatea in
stalată — care, în mod normal, n-ar 
mai trebui să creeze probleme in 
privința asigurării cu energie. Și 
totuși probleme există. Sporirea in 
anul trecut doar cu 4 la sută a pro
ducției de energie electrică pe bază 
de cărbune este foarte mică. Dincolo 
de anumite cauze obiective, se con
stată un randament scăzut al termo
centralelor ce funcționează pe cărbu
ne. Se menține un grad redus de dis
ponibilitate a agregatelor din aceste 
centrale, ceea ce determină fluctua
ții serioase de putere. Termocentra
lele Turceni. Rovinari, Giurgiu, Doi- 
cești. Drobeta-Turnu Severin au o 
contribuție redusă la producția de 
energie electrică. Se cuvine precizat 
că. in afară de concepția și fiabilita
tea scăzută a unor echipamente, deci 
fn afară de aspectele pur tehnice, apar 
probleme de exploatare. Dacă partea 
tehnică are rolul ei bine conturat, 
omul devine elementul hotărîtor în 
funcționarea corespunzătoare a uti
lajelor. Pentru aceasta este nevoie 
să se asigure o pregătire profesiona
lă temeinică, o bună cunoaștere a 
parametrilor tehnici și funcționali ai 
agregatelor, o înaltă disciplină, spirit 
de răspundere în aplicarea tuturor 
măsurilor și hotărîrilor adoptate. 
Organele și organizațiile do partid, 
consiliile oamenilor muncii din uni
tățile energetice trebuie să-și con
centreze activitatea spre soluționarea 
problemelor de ordin organizatoric, 
prin întărirea spiritului de disciplină 
și răspundere la fiecare loc de mun
că, prin creșterea nivelului de pre- 
gltire profesională al tuturor oame
nilor muncii.

O condiție de bază pentru realiza
rea producției de energie electrică o 
constituie finalizarea lucrărilor de 

reparații și modernizări ale instalați
ilor din centralele electrice. Așa 
cum este și firesc, pînă la această 
dată o bună parte din lucrări au fost 
realizate. Totuși, se înregistrează se
rioase întîrzieri la unele grupuri de 
mare putere de la termocentralele 
Turceni și Rovinari. Prelungirea 
timpului de executare a lucrărilor la 
aceste obiective este determinată de 
slaba activitate de pregătire a re
parațiilor și. nu în ultimul rind, 
de irftîrzierea în livrarea unor 
subansamble și piese de schimb. 
Totodată, se impun cu acuitate efec

® înaltă răspundere pentru buna func
ționare a sistemului energetic național

• în centrul preocupărilor tuturor ener- 
geticienilor - exploatarea la parametri 
maximi a centralelor electrice

• Măsuri ferme pentru reducerea con
sumurilor energetice

tuarea unor lucrări de calitate, creș
terea răspunderii lucrătorilor din sec
torul de reparații. Munca lor trebuie 
apreciată numai și numai după mo
dul cum funcționează fiecare agregat 
la care ei au lucrat. Pentru crește
rea fiabilității echipamentelor de 
bază și auxiliare există un program 
amplu de modernizări care cuprinde 
numeroase măsuri tehnico-organiza- 
torice. Realizarea fiecărei acțiuni in 
parte, ca de altfel a întregului pro
gram, este de maximă importanță 
pentru creșterea producției de ener
gie electrică — îndeosebi în centra
lele pe bază de cărbune.

Un rol important în dezvoltarea 
bazei energetice îl ocupă finalizarea 
la timp a tuturor obiectivelor de 
investiții. în Raportul prezentat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la Con
ferința Națională a partidului șe 
arată : „Trebuie ca. anul viitor, să 
asigurăm punerea în funcțiune a tu
turor capacităților de producție, rea
lizarea parametrilor proiectați. Să (Continuare in pag. a IlI-a)

IN PAGINA A III-A : Relatări de la întreprinderea electro- 
centrale Rimnicu Vilcea, Termocentrala Ițalnița și Termocen
trala Oradea.

facem totul pentru a asigura darea 
în producție a primelor grupuri ener
getice nucleare". Este un îndemn 
mobilizator, care trebuie să găsească 
ia energeticieni un răspuns concre
tizat prin urgentarea lucrărilor efe 
construcții, și montaj, prin darea în 
exploatare a tuturor obiectivelor pro
gramate. Și aceasta se impune cu atît 
mai mult cu cit în anul 1987 trebuia 
să fie pusă în funcțiune o capaci
tate de producție de 1 600 MW, din 
care 950 MW în termocentrale și 
650 MW în hidrocentrale. Or, s-au 
dat în exploatare 460 MW și se află 

in probe tehnolo
gice 740 MW. Iată 
de ce este necesar 
ca unitățile bene
ficiare să se impli
ce hotărît. în cali
tatea pe care o au. 
și să determine 
furnizorii de uti
laje si montorii să 
respecte graficele 
stabilite. în balan
ța energetică con
tează fiecare nouă 
capacitate plani
ficată să intre în 
funcțiune. Orica 
întirziere sau ami- 
nare a termenelor 
planificate este de 

natură să creeze probleme in reali
zarea producției de energie electrică.

Capătă o însemnătate cu totul deo
sebită măsurile ce trebuie întreprin
se în această perioadă în unitățile 
productive pentru diminuarea con
sumurilor și gospodărirea judicioasă 
a energiei, în spiritul sarcinilor sub
liniate la Conferința Națională a 
partidului. în acest sens, o eficien
ță deosebită au acțiunile ce se în
treprind în toate sectoarele producti
ve pentru promovarea tehnologiilor 
noi. lichidarea oricărei forme de 
risipă, gospodărirea cu maximă răs
pundere a tuturor resurselor ener
getice. La o analiză mai atentă se 
poate constata că în fiecare între
prindere există o serie de resurse 
de economisire a energiei încă ne
puse în valoare. Iată de ce, neîntîr-

Ion LAZAR

Cărbune 
peste prevederi

Minerii tării raportează. încă 
din primele zile ale acestui an, 
noi și importante succese. Pe 
baza creșterii randamentului pe 
fiecare post de lucru, a folosirii 
cu indici superiori celor planifi
cați a modernei baze materiale 
aflate in dotare, oamenii mun
cii de la Combinatul minier 
Banat au extras peste preve
derile de plan la zi aproape 
2 000 tone de huilă, cei de la 
întreprinderea minieră Mehe
dinți au majorat la circa 1 000 
tone cantitatea de lignit obți
nută peste plan, importante alte 
cantități suplimentare de căr
bune energetic fiind realizate 
de minerii de la carierele Tis- 
mana 1 si Tismana 2 din bazi
nul carbonifer Rovinari. Este 
revelator, totodată, că planul la 
zi la descopertă. pentru pregă
tirea intrării in exploatare a 
unor noi fronturi de lucru, a 
fost depășit cu aproape 10 000 
mc. pe primul loc aflîndu-se 
lucrătorii Combinatului minier 
Rovinari. (Agerpres).

ZLATNA : O nouă 
capacitate de producție

La noua uzină de cupru care 
se construiește la întreprinde
rea metalurgică de metale ne
feroase din Zlatna a fost obți
nută prima șarjă de anozi de 
cupru, prin intrarea in produc
ție a primului cuptor de pre- 
rafinare Si a dispozitivului de 
turnare. A fost realizată astfel 
parțial o importantă capacitate 
care permite, datorită produc
ției de anozi, utilizarea conti
nuă a sectorului de electroliză 
pus în funcțiune în devans cu 
mai multe luni si obținerea cu
prului electrolitic. în prezent, 
la acest important obiectiv me
talurgic. care asigură valorifi
carea concentratelor miniere li
vrate de Combinatul minier al 
cuprului de la Roșia Poieni, 
importante forte acționează 
pentru montarea utilajelor în 
vederea pundiit' tn funcțiune a 
unor noi capacități la sectoare
le de convertizare. preraflnare 
și electroliză. (Ștefan Dinică).

PITEȘTI : Produse livrate 
ia export

în județul Argeș, valoarea 
produselor exportate anul tre
cut a fost mal mare cu 18,5 la 
sută față de 1986. Depășiri sub
stanțiale a înregistrat întreprin
derea de motoare electrice din 
Pitești. Noul an a început sub 
cele mal bune auspicii. A fost 
încheiată din timp contractarea 
producției pentru export pe în
treg anul și s-a nominalizat 
integral planul de producte pe 
primul trimestru. S-au pregătit 
și omologat noi produse solici
tate de partenerii externi. în 
acest început de an au fost li
vrate la export primele loturi 
de motoare electrice în valoare 
de trei milioane lei. (Gheorghe 
Cîrstea).

BRĂILA : Realizări 
ale petroliștilor

Primele zile ale anului au 
consemnat și primele succese 
ale petroliștilor din județul 
Brăila. Ei au extras, in scurta 
perioadă scursă din acest an, 
2 640 tone țiței și mai bine de 
475 000 mc gaz metan utilizabil, 
cu cele mai bune rezultate în- 
scriindu-se colectivele de mun
citori de la Jugureanu și Lișco- 
teanca. Totodată, pentru spo
rirea producției, în perioada ur
mătoare a fost repusă in funcți
une, înainte de termen, o sondă 
veche la Independența și au fost 
finalizate lucrările de introdu
cere în circuitul productiv a al
tor două noi sonde. (Agerpres).

Valorificarea operativă a rezultatelor 
cercetării - prioritate a actualei etape 

de dezvoltare economico - socială a țării
în viziunea de larg orizont uma- 

nist-revoluționar a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, realizarea o- 
biectivelor prioritare stabilite de 
Congresul al XIII-lea și de Confe
rința Națională ale partidului, este 
nemijlocit condiționată de aportul 
decisiv, sub aspect calitativ, al crea
tivității științifice și tehnologice 
românești. Viața, realitățile muncii 
noastre de zi cu zi demonstrează 
fără tăgadă faptul că nu se poate 
concepe. în zilele noastre. înfăptui
rea amplelor programe privind mo
dernizarea prodeselbi* tehnologi
ce, perfecționarea activității în toate 
domeniile fără implicarea fer
mă. responsabilă, a întregului front 
științific românesc în soluționa
rea rapidă, eficientă a probleme
lor tehnico-economice ale produc
ției. Indiferent dacă ne referim la 
domeniul energiei sau resurselor de 
materii prime, la realizarea noilor 
materiale necesare producției, la in
troducerea în fabricație a unor noi 
produse cu caracteristici tehnico- 
funcționale superioare. la noile 
tehnologii de producție automatiza
te, informatizate, robotizate, de înal
tă productivitate și eficientă eco
nomică. NOUL prinde contur mai 
întîi în laboratoarele de cercetare, 
în atelierele de proiectare. în insti
tutele de cercetare științifică și in
ginerie tehnologică.

Un rol esențial în afirmarea multi
laterală a revoluției tehnico-știin- 
țifice în țara noastră în realizarea 
complexelor programe de cercetare 
științifică și dezvoltare tehnologică 
revine Consiliului Național al Știin
ței și învățămîntului, condus de to
varășa academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, militant de frunte 
al partidului, savant de largă recu
noaștere și prețuire internațională. 

ÎNVĂȚĂMÎNTUL ROMÂNESC 
-factor activ m educarea și formarea 

tinerei generații

Sub directa sa coordonare sînt puse 
în aplicare. împreună cu institutele 
centrale și ministerele economice, 
importante programe ce vizează 
lărgirea bazei de materii prime, mi
nerale și energetice, reducerea con
sumurilor materiale și energetice, 
creșterea productivității muncii, per
fecționarea organizării și moderni
zarea industriei. Toate acestea dau 
o imagine grăitoare a înaltului grad 
de angajare a științei și tehnologiei 
românești in rezolvarea unor pro
bleme de importantă fundamentală 
•pentru dezvoltarea 'economică șl so
cială a țârii noastre în actuala eta
pă și în perspectiva anului 2000.

Unitățile de cercetare științifică și 
inginerie tehnologică din domeniul 
industriei constructoare de mașini 
sînt implicate cu toate forțele de 
creație și de producție în amplul- 
proces de înnoire și modernizare a 
economiei naționale, obținînd o serie 
de rezultate meritorii. Astfel, a fost 
asigurat, pe bază de concepție pro
prie, un grad de înnoire a pro
ducției de 75 la sută, fiind intro
duse în fabricație în ultimii ani 
peste 2 000 produse noi și mo
dernizate. S-au elaborat și im
plementat peste 1 200 tehnologii 
noi. mecanizări și automatizări ale 
proceselor de producție, printre care 
tehnologiile de electroeroziune. cu 
laser, cu ultrasunete, tehnologii de 
recuperare și recondiționare specifi
ce producției de serie, peste 20 linii 
și utilaje complexe pentru integra
rea autoturismului OLTCIT, peste 
50 tehnologii și echipamente afe
rente programului nuclear, mecani
zarea și automatizarea montajului, a 
alimentării mașinilor-unelte și a 
transferului interoperațional. reali- 
zindu-se echipamente cu un înalt 
grad de tipicare. In înfăptuirea

Zi de zi, planul 
îndeplinit la toate 

sortimentele
Prin specificul producției. în

treprinderea de țevi „Republi
ca" din Capitală este o unita
te cu „foc continuu", producția 
desfășurindu-se neîntrerupt, fără 
nici o clipă de răgaz. Care sînt 
faptele de muncă deosebite con
semnate in aceste zile de re
porter ? încă din prima zi a 
acestui an. colectivul de aici 
s-a înscris în graficele de pro
ducție, realizînd integral canti
tățile planificate de țevi pen
tru industria energetică și ex
port,

— Aș dori să menționez că 
pentru luna ianuarie, ca urma
re a măsurilor tehnico-organiza- 
torice luate încă din luna de
cembrie a anului trecut, avem 
asigurată baza materială șl vom 
îndeplini integral planul la toa
te sortimentele de țevi inoxida
bile — rfe’-a spus inginerul Va
sile Parpală, directorul fabricii 
de țevi' inox. în plus aș preci
za că am luat toate măsurile ca 
întreaga gamă de țevi pentru 
cazanele energetice, și în mod 
special țevile cu aripioare, să 
fie executate la un înalt nivel 
calitativ. în condițiile reducerii 
consumului de metal și de 
scule.

Și nu este deloc ușor să rea
lizezi zilnic sute și chiar mii de 
sortotipodimensiuni de țevi, dacă 
avem în vedere că unele din
tre acestea sint produse in can
tități destul de mici, impunind 
schimbarea la intervale scurte a 
programelor de fabricație. Și 
meritoriu este faptul că încă 
din primele zile ale anului co
lectivul de aici și-a realizat in
tegral sarcinile de plan. (Gheor- 
glie Ioniță).

Foto : S. Cristian

acestor reușite un rol important l-a 
avut sistemul de organizare a mun
cii in colective inter și pluridisci
plinare. reunind specialiști din in
stitutele de cercetări, din învăță- 
mîntul superior și din întreprinderi, 
care au lucrat sistematic la defini
tivarea soluțiilor constructive si a- 
vizarea nivelului tehnologic al pro
duselor încă din faza de proiectare.

Este știut însă că soluțiile tehnice 
și tehnologice noi și valoroase nu-și 
dovedesc cu adevărat eficienta decit 
ir.,măsura în. care ele se materiali
zează cit mai grabnic în produc
ție. clnd întreg ciclul cercetare-pro- 
iectare-producție se finalizează cu 
adevărat prin preluarea și generali
zarea produselor cercetării în toate 
sectoarele de activitate la care 
acestea se pretează. Iată de ce ac
centuarea procesului de integrare a 
științei în viața economică și so
cială a țării a relevat un aspect de 
importanță deosebită, și anume, pre
lungirea răspunderii cercetării din
colo de granițele laboratorului, pină 
la valorificarea și generalizarea de
plină a creației științifice și tehno
logice. Aceasta a devenit, cu deo
sebire în ultimele două decenii, 
unul din factorii strategici esen
țiali ai politicii partidului nostru 
in domeniul științei. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu insistînd. de ne
numărate ori. asupra necesității 
concentrării forțelor de cercetare 
științifică și inginerie tehnologică

Inq. Gh. PRODAN
director general al Institutului 
central pentru construcții 
de mașini

(Continuare în pag. a V-a)

— Mă întrebați ce ga
ranții am ? — răspunde
omul ușor iritat vocii din
telefon. Angajamentul oa
menilor mei — zice, și 
simt cum aerul vibrează de
accentul pus pe primul 
cuvînt. Cuvintul lor are
greutate — continuă de 
acum iritat de-a binelea, ca 
și cum garanțiile acestea 
ar fi intrat pe poarta în
treprinderii doar in dimi
neața aceea.

Scriu cu creionul pe o 
bucată de hirtie cuvintul 
angajament, iar cîntarul — 
mai exact o balanță ana
litică cu afișai electronic, 
de mare precizie — îmi 
semnalează imediat greu
tatea urmei lăsate de pix : 
0,0003 grame.

— Ce mică e greutatea 
unui cuvint... rostesc mi
rat de această recentă per
formantă tehnică înregis
trată aici ; dar, știm amin- 
doi, și eu, și inginerul Vir
gil Benga, directorul între
prinderii „Balanța" din Si
biu. știm foarte bine că 
greutatea cuvîntului dat 
nu-i echivalentă cu greu
tatea urmei lăsate de 
acesta pe hirtie.

cîntarul, un cuvînt fără 
suportul faptei rămîne o 
simplă vorbă ușoară, un 
0.000...

în vastele programe de 
dezvoltare, cei de la „Ba
lanța", in tripla lor calitate 
de proprietari, producă
tori și beneficiari, au așe
zat toată greutatea din cu-

Valer Popa, inginerul-șef 
cu pregătirea fabricației, a 
ajuns „inima hidraulică a 
industriei". începînd cu 
acționarea utilajelor mobi
le (autobasculante, auto
camioane. autoutilitare, 
mașini agricole), continuînd 
cu acționarea utilajelor 
din domeniile minier și

fruntașilor. întrecerea e 
deschisă tuturor. Virtuali 
candidați sint lăcătușii 
Constantin Diaconu și 
Csiky Jânos. Lista se oferă 
generoasă, chiar dacă rec
tificatorul Romică Sălăjan 
și strungarul Constantin 
Potcovel dețin de cinci ani 
consecutiv insigna de

Greutatea cuvîntului 
în balanța faptelor

minteri, așa cum indica și

De fapt, istoria nouă a În
treprinderii nu este alt
ceva decît confirmarea în 
fapte de muncă a cu- 
vintelor-angajament luate 
de oamenii de aici. Alt

vintele-angajament luate. 
Și. iată, o primă confirma
re in planul timpului nu 
avea să întirzie prea mult. 
Dacă, in 1971, familia pro
duselor de cîntărit era de 
60. după numai 15 ani, 
avea să ajungă la 2 000 — 
diversificare spectaculoasă 
ce aducea cu sine cele mai 
moderne cuceriri în planul 
tehnicii, componentele elec
tronice. Și cea de-a doua 
confirmare constă în con
struirea unei noi unități — 
fabrica de elemente hidro- 
pneumatice. prin care ..Ba
lanța", așa cum o definea

naval și încheind cu acțio
narea porților-ecluze de pe 
Canalul Dunăre — Marea 
Neagră și amenajarea Dîm
boviței — practic, in toate 
domeniile economiei na
ționale pulsează această 
nouă inimă a „Balanței".

De o parte și de alta a 
intrării principale in fa
brică sînt montate panou
rile fruntașilor în între
cerea socialistă : indivi
dual, pe echipe, pe sec
ții. schimburi, fabrică, în
treprindere. De aici și de
numirea sub care este re
cunoscută unanim : Aleea

„Fruntaș în întrecerea so
cialistă".

— Fruntașii sînt marea 
certitudine a progresului 
— îmi spune maistrul 
Nicolae Firescu, secretarul 
comitetului de partid pe 
fabrică.

„Ca să realizăm produse 
competitive trebuie să le 
judecăm pe baza criteriilor 
de analiză comparativă cu 
cele similare fabricate de 
firme de prestigiu din 
lume" — au fost cuvintele 
rostite cu un timp în urmă, 
într-o ședință de producție, 
de inginerul Vasile Tanțău,

tehnolog în atelierul de 
proiectare.

De fapt, n-au fost simple 
cuvinte. Greutatea lor nu 
s-a lăsat mult așteptată. A 
elaborat un program pen
tru calculul nivelului teh
nic al produselor, privind 
performanțele acestora. 
Pentru început a luat unul 
din produsele de serie 
mare — distribuitorul hi
draulic. Parametrii acestuia 
au fost puși în ecuație cu 
ai altor cinci produse si
milare realizate de firme 
recunoscute în lume. Calcu
latorul a stabilit clasamen
tul adevărului absolut : 
locul VI pentru produsele 
„Balanței".

— Cum poți deveni com
petitiv cînd produsele pe 
care le realizezi se si
tuează pe ultimul loc ?

— Simplu. Privind aceas
tă realitate fără preju
decăți — îmi răspunde 
tînărul inginer, după care 
desfășoară o foaie pe care 
sînt notate caracteristicile
produselor analizate și 
mai ales curba ascendentă 
urmată de cele fabricate de 
„Balanța", care au urcat de 
pe locul VI pe locul II.

— E ultimul clasament ?
— De acum, important e

Ion Onuc NEMEȘ
corespondentul „Scinteii”

(Continuare în pag. a Il-a)

Multe și mărețe ctitorii au fost 
edificate in istoricul timp pe care îl 
numim cu vibrantă mîndrie „Epoca 
Nicolae Ceaușescu". Dintre toate aș 
numi înainte de toate, drept cea mai 
impunătoare, opera de formare a 
omului nou. Această vastă și com
plexă operă, necesitate obiectivă 
decurgînd din edificarea celei mai 
bune și mai drepte orânduiri sociale, 
își inscrie pe frontispiciu teza to
varășului Nicolae Ceaușescu potrivit 
căreia menirea istorică a socia
lismului este nu numai de a elibera 
omul ,de asuprire și exploatare, de 
a asigura bunăstarea lui materială, 
ci de a făuri o'civilizație spirituală 
care nu se poate realiza decît prin 
formarea unui om nou, cu o înaltă 
conștiință și pregătire culturală și 
profesională, cu Un profil social-po
litic înaintat. Concepție revoluționa
ră, generoasă, cristalizată în clima
tul înnoitor al Congresului al IX-lea 
al partidului și necontenit îmbogă
țită prin întreaga operă teoretică a 
secretarului general al partidului.

Efigia acestei epoci, căreia îi 
conferim identitatea noastră de 
voință, gînd și faptă, relevă con
tribuția hotărîtoare pe care, alături 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
adus-o tovarășa academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu la înfăp
tuirea marilor împliniri ale evului 
socialist pe meleagurile românești, 
pilda neodihnei sale creatoare pe 
care ne-o oferă necontenit, înrîurind 
fapta noastră cu gîndul la mai binele 
patriei. Nenumărate sînt paginile de 
aur din istoria contemporană a țării 
și a partidului care vorbesc pildui
tor despre activitatea de un patos 
revoluționar rar intîlnit desfășurată 
încă din anii tinereții de tovarășa 
Elena Ceaușescu, în spiritul dragostei 
de țară, de libertate, de progres. La 
școala luptei revoluționare, purtate

în ilegalitate de partidul comunist, 
în creuzetul viu, incandescent al 
practicii revoluționare, tovarășa 
Elena Ceaușescu și-a format și mo
delat înalte trăsături morale : 
combativitate și fermitate revolu
ționară, patriotism înflăcărat, eroism, 
pasiune și dăruire în gînd și faptă, 
angajare totală și devotament 
nețărmurit în slujba clasei munci
toare, a partidului comunist, consti- 
tuindu-și faptele în exemple vii, 
însuflețitoare de acțiune cutezătoare 
și trăire militantă a vieții. Faptele 
confirmă din plin că în toți acei ani 
grei de luptă, ca și astăzi cînd a 
devenit o personalitate proeminentă 
a vieții științifice și politico-sociale 
mondiale, pentru tovarășa Elena 
Ceaușescu a fi revoluționar a însem
nat și înseamnă a pune mai presus 
de toate interesele partidului, ale 
poporului, a lupta cu abnegație șl 
dăruire pentru triumful ideilor so
cialismului și comunismului, a-ți în
deplini exemplar sarcinile încredin
țate, a manifestă spirit novator în 
tot ce întreprinzi.

Sint nenumărate realitățile și reali
zările care atestă cu pregnanță vi
goarea și profunzimea unor aseme
nea opțiuni. Este o realitate incon
testabilă. bunăoară, preocuparea sta
tornică pentru dezvoltarea științei și 
învățămîntului, ca parte integrantă 
a culturii naționale, ca factori 
chemați să contribuie din plin la 
progresul general al societății româ
nești.

Avlnd o bogată experiență și o 
profundă cunoaștere a strategiei și 
practicii revoluționare, o largă și 
dară vedere de ansamblu a modului 
in care cercetarea și învățămintul 
trebuie să coexiste, în strînsă unita
te dialeotică, tovarășa Elena 
Ceaușescu a contribuit hotărîtor la

perfecționarea șl modernizarea în
vățămîntului românesc, la ridicarea 
sa pe noi trepte de calitate și efi
ciență, preocupîndu-se stăruitor de 
integrarea organică, structurală și 
funcțională a învățămîntului eu cer
cetarea și producția. Roadele unei 
asemenea concepții revoluționare le 
regăsim cuprinzător în orizontul în
sușirii temeinice a culturii generale 
și a disciplinelor fundamentale de 
către toți tinerii din patria noastră, 
în ddbîndirea unei pregătiri multi
laterale politehnice, a policalificării, 
înlesnind rapida integrare profesio
nală și socială a absolvenților. De la 
tribuna înaltului Congres al științei 
și învățămîntului, tovarășa Elena 
Ceaușescu spunea : „Trebuie să fo
losim mai bine condițiile create în- 
vățămintuiui, pentru ca el să-și poată 
îndeplini, cu rezultate tot mai bune, 
marile sarcini ce îi revin, să țină 
în permanență pasul cu schim
bările determinate de desfășura
rea revoluției tehnico-științifice în 
țara noastră". Iată o pledoarie ilus
trativă pentru virtuțile școlii, pentru 
strategia pe care trebuie să o ur
meze procesul instructiv-educativ în 
îmbogățirea vieții spirituale. în reali
zarea comenzii sociale. Un deziderat 
care nouă, oamenilor școlii, ne întă
rește răspunderea pentru promovarea 
în rîndurile tineretului a spiritului 
activ al muncii și înarmarea sa cu 
cele mai noi cuceriri ale științei și 
cunoașterii umane, cu cele mai nobi
le idealuri de prietenie și pace. 
Aceasta cu atît mai mult cu cit școa
la românească în întregime consti-

Prof. Viorica P1SCO1 
inspector școlar general 
al județului Bihor

(Continuare în pag. a V-a)
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STIMULAREA CREAȚIEI TEHNICE
pe agenda zilnică a muncii politico - educative

Astăzi, creația tehnică nu mai este o cerință fa
cultativă a colectivelor de muncă, o activitate care ar 
putea lipsi din programele de muncă ale fiecărei or
ganizații de partid. Creația tehnică 
pala modalitate de a ține pasul cu 
rie de obiective vitale pentru etapa 
fi perfecționarea calității, ridicarea
tuirea modernizării, pot fi realizate numai printr-o sus
ținută activitate de creație tehnică, 
potențialului inepuizabil in această

reprezintă princi- 
progresul. O se- 
actuală, cum ar 

eficienței; infăp-

prin valorificarea 
privință al colec-

tivelor. lată deci marea importanță economică a aces
tei activități, care o situează de la început ca o prio
ritate a muncii politice. Firește, creația tehnică este 
ea însăși o activitate complexă, răspundereea de a 
o îmbogăți permanent revenind in principal cadrelor 
cu pregătire de specialitate. Munca politică poate să 
se înscrie în acest proces folosind instrumentele eî 
specifice, contribuind la crearea unui climat propice 
inovației, autodepășirii, așa cum arată și exemplele 
unor unități din județul Buzău, unde ne-am concen
trat investigația.

interesați se pot informa- cu privire 
la soluții tehnice din domeniul lor 
de specialitate, găsesc un sprijin util 
in efortul de ridicare a competitivi
tății produselor.

PERSPECTIVA. Discutăm cu 
dr. ing. Nicolae Ionescu, directorul 
întreprinderii de producție indus
trială pentru construcții căi ferate. 
Interlocutorul nostru oferă el însuși 
un bun exemplu de angajare in di
recția Îmbunătățirii performanțelor 
tehnice 
creației

ale produselor, stimulării 
tehnice.

Cu experiența dumneavoastră, 
In ce mod apreciați că poate contri
bui munca politică la dezvoltarea și 
îmbogățirea creației tehnice ?

— La noi în întreprindere, mun
ca politică, munca de partid in ge
neral acționează mai ales in direc
ția elaborării unei gindiri de per
spectivă asupra propriei noastre ac
tivități, asupra exigențelor pe care 
le ridică anii viitori in fața produc
ției întreprinderii. In felul acesta, oa
menii pot să-și reprezinte mai bine, 
mai clar propria răspundere in per
fecționarea (performanțelor produse
lor. Avem în această privință re
zultate bune. Comparînd anul 1987 
cu 1982, rezultă un raport de 70 la 
1 privind exportul de produse. Di
namica exportului este intr-adevăr 
bună astăzi. Dar ca să fie bună și 
mîlne. trebuie pregătită temeinic 
producția incă de acum. Trebuie să 
ne gindim la locul pe care >1 vom 
ocupa pe piața mondială, care este 
și ea foarte mobilă. Firește că nu 
ne putem mulțumi in aceste condi
ții cu realizarea simplă a planului. 
Ne preocupă o serie de alti indica
tori pe care i-aș numi indicatori de 
finețe — dar care sînt hotăritori pen
tru competitivitatea produselor. Pro
iectarea asistată de calculator a a- 
paratelor de cale ferată, instalația 
pentru debavurarea sudurii cap la

cale ferată, încăl-cap a șinelor de ......
zirea inductivă la fabricarea tirfoa- 
nelor sint cîteva procedee care ne 
ajută să ridicăm calitatea produse
lor noastre, să le sporim șansele in 
concurența cu produsele similare pe 
plan mondial. Este fundamental ca 
fiecare om să știe foarte limpede că, 
astăzi, orice colectiv industrial care 
nu creează, care nu-și îmbunătățeș
te permanent performanțele econo
mice și calitative ale produselor se 
condamnă la rămineri. în urmă, in
calculabile din punct de vedere eco
nomic. Cu alte cuvinte, creația teh
nică este și o problemă de climat, de 
înțelegere a unor noi exigențe, de 
stare de spirit, dacă vreți.

— Climat care trebuie susținut și 
Întărit de măsuri organizatorice. De 
ce. de pildă, in unitatea pe care o 
conduceți s-a întărit considerabil 
compartimentul de concepție ?

— Da. am întărit acest comparti
ment și am făcut bine. Pentru că, 
vedeți, noi vorbim de climat, dar 
acest climat trebuie să aibă un su
port organizatoric. Trebuie să exis
te cineva care să dea tonul, să men
țină un nivel al exigențelor, să im
pună un permanent ritm al înnoi
rii. Și cine poate face mai bine a- 
cest lucru decit compartimentul de 
concepție ?

SUPORTUL ORGANIZA
TORIC. Această idee a revenit și 
în discuțiile pe care le-am avut la 
întreprinderea de geamuri. Tovară
șul Gheorghe Predoiu, secretarul co
mitetului de partid, ne declara sem
nificativ că in această unitate ac
tivitatea de creație este orientată că
tre acele domenii care hotărăsc în

momentul de față gradul de efi
ciență al produselor. S-a analizat 
fază cu fază procesul de producție ; 
au rezultat numeroase propuneri 
concrete, multe dintre ele aplicate, 
altele aflate în curs de aplicare. De 
pildă, pentru reducerea consumuri
lor materiale a fost intensificat pro
cesul de utilizare a cioburilor de 
sticlă, s-a acționat pentru micșora
rea greutății pe unitatea de produs 
la geamul profilit și la buteliile din 
sticlă, s-au elaborat noi norme uzi
nale care asigură diminuarea cos
turilor de producție cu 10 la sută, 
a pierderilor tehnologice la produ
sele din geam prelucrat-duplex, secu
rit. oglinzi — cu peste 10 la sută 
fată de anul trecut. De asemenea, 
ca urmare a modernizării cuptoare
lor prin aplicarea unor inovații și 
invenții proprii, consumul de ener
gie electrică a fost redus in ulti
ma jumătate a anului trecut cu 15 
la sută. Rezultate bune s-au înre
gistrat și în , ce privește automati
zarea și robotizarea operațiilor in- 
terfazice de prelucrare a geamuri
lor. A fost mecanizat controlul 
parbrizelor duplex în faza finală, 
asigurîndu-se astfel sporirea pro
ductivității muncii și reducerea pier
derilor tehnologice. Din perspectiva 
aceleiași preocupări, în cadrul punc
tului de documentare politico-ideo- 
logică s-a creat o adevărată bancă 

idei valoroase și date, unde cei

SPIRITUL DE ECHIPĂ. Va- 
lorificarea superioară a metalului 
constituie o preocupare de interes 
major pentru întreaga noastră eco
nomie. Cum este și firesc, acțiunile 
întreprinse în această direcție impli
că sporirea investițiilor de inteligen
ță tehnică, a eforturilor de a găsi so
luții ingenioase. Intre exemplele ofe
rite de industria buzoiană și care 
confirmă acest adevăr ne vom opri 
Ia o recentă asimilare de la între
prinderea „Metalurgica". Este vorba 
despre carcasele pentru pompele de 
vid. produse deosebit de solicitate în 
industria de echipamente nucleare. 
Complexitatea acestor repere a re
prezentat o piatră de încercare pen
tru alte două întreprinderi din țară. 
Faptul că specialiștii de la unitatea 
buzoiană au reușit să obțină nota 
maximă Ia acest examen nu este o 
simplă intimplare. Pentru că ea re
prezintă intr-un anume fel o încoro
nare a unor eforturi și nicidecum o 
realizare singulară. La întreprinderea 
„Metalurgica" — Buzău s-au intro
dus în ultimul timp multe metode 
și tehnologii noi de turnare. S-a 
format aici un colectiv sudat, un 
spirit de echipă care asigură o stare 
de emulație permanentă. Cum ne 
spunea inginerul Petre Ilie, șeful 
atelierului de proiectare din cadrul 
compartimentului sectoare calde, 
„starea de căutare continuă, de ne- 
astimpăr profesional" caracterizează 
colectivele ce alcătuiesc marele co
lectiv al uzinei. Fiecare microcolec- 
tiv are ceva important de făcut, lu
crează la o idee de viitor. Pe fondul 
unei asemenea sensibilități profesio
nale s-a 
Carcasele 
asigură o 
lorificare 
sută.

Cu schiurile, în vacanță

Conlucrare fructuoasă
intre cetățean

și instituția publică

obținut și recentul succes, 
pentru pompele de vid 

creștere a gradului de va- 
a metalului de peste 40 la

La Comitetul municipal de partid 
Pitești, in anul trecut au fost primite 
peste 1 200 scrisori de la cetă
țeni. iar la audiențe s-au pre
zentat peste 1 000 de persoane. De 
buna rezolvare a problemelor sesizate 
de aceștia s-au ocupat membrii secre
tariatului și ai comitetului, activiști 
de partid și de stat, cadre cu munci 
de răspundere din unitățile munici
piului. care, prin contact direct și 
deplasări la fața locului, au soluțio
nat aspectele relatate și au adoptat 
măsurile ce s-au impus.

— Ce sesizează oamenii, caro e 
problematica cerințelor, a solicitărilor 
lor ? Tovarășul Nicolae Zevedei. 
primul-secretar aj comitetului muni
cipal de partid șl primar al orașului, 
ne răspunde :

— In multe scrisori, ca și la 
audiente, aceștia abordează probleme 
privind indeplinirea planului, a sar
cinilor de serviciu, organizarea judi
cioasă a locurilor de muncă, mai 
buna gospodărire a localităților noas
tre. Desigur, nu lipsesc nici aspec
tele de interes personal sau cele pri
vind raporturile dintre cetățeni și 
instituțiile sau sectoarele publice că
rora li se adresează.

Dar, independent de natura sesiză
rilor. nici una dintre ele nu rămine 
fără răspuns adecvat, dat la terme
nul prevăzut de lege, incit cetățenii 
să nu mai revină asupra celor sem
nalate. Sînt depuse 
dintre probleme
le prezentate de 
cetățeni să li se 
găsească rezol
vări pe loc ; in 
acest scop, la o- 
rele de audientă 
sînt prezenti. de 
fiecare dată, șe
fii compartimen
telor consiliului 
popular si acti
viști de partid.

Problemele mai 
complicate. ce 
presupun o ana
liză de profunzime, la fata lo
cului. sînt cercetate de colec
tive alcătuite anume de către biroul 
municipal de partid, din care fac 
parte și cadre cu muncă de răspun
dere. Aspectele sint abordate cu 
atenție și solicitudine. împreună cu 
conducătorii unităților vizate, secre
tarii comitetelor de partid si ai or
ganizațiilor de bază.

Așa cum ne-am putut convinge, lu
crurile stau întocmai. De pildă, o scri
soare a adus în prim-plan nereguli 
privind ordinea și curățenia la unele 
blocuri din cartierul Teilor. Autorii 
sesizării arătau că ce se întimplă în 
această -zonă face notă discordantă 
cu starea generală bună de ordine și 
curățenie ce există în municipiu. 
Secretariatul comitetului municipal 
de partid a stabilit pe loc un colec
tiv djn activiști condus de Radu Du
mitru, șef serviciu organizatoric la 
consiliul popular, ce s-a deplasat 
operativ in zona amintită. Colecti
vului i s-au alăturat deputatul și co
mitetul de cetățeni de aici. Ce s-a 
constatat, mergindu-se pe urmele se
sizării ?

— La multe din blocuri s-au efec
tuat reparații capitale, ne-a spus 
șeful colectivului. Iar meseriașii, 
nesupravegheați cu răspundere, au 
aruncat molozul și alte resturi de pe 
șantiere pe alei și în zona verde. Rău 
e că și locatarii au privit cu îngă
duință neregulile apărute. împreună 
cu lucrătorii din șantier au fost mo
bilizați și locatarii, restabilindu-se 
ordinea și curățenia.

Dar colectivul nu s-a oprit numai 
la atît. întrucît și în alte cartiere se 
execută astfel de lucrări, au fost 
controlate și acestea, procedîndu-se 
la acțiuni de curățenie și de prote
jare a spatiilor verzi. Este vorba de 
cartierele Trivale și Craiovei. Ba s-a 
mers și mai departe : „cazul" a fost 
prelucrat cu administratorii asociații
lor de locatari și în adunările cetă
țenești. constituind o măsură de 
prevenire a unor nereguli de ordin 
gospodăresc.

O altă scrisoare, semnată de Ma- 
rioara Mărunțelu, din cartierul Ba
nat, apartamentul nr. 8, a sesizat că 
în locuința proprietate personală ce 
o deține sînt defecțiuni, din cauza 
cărora pătrunde apa în interiorul 
apartamentului. într-adevăr. comisia 
trimisă la fata locului a confirmat 
cele aduse la cunoștință comitetului 
municipal. Drept urmare, I.C.R.A.L. 
a intrat de urgență in acțiune. S-au 
constatat însă și defecțiuni ivite la 
bloc din vina proastei întrețineri șl 
neintervenirii Ia timp la unitatea 
specializată de către asociația de lo
catari. Pornindu-se de la sesizarea 
respectivă, constructorii au reparat

întreaga terasă a blocului, remedilnd 
și alte deficiențe semnalate de lo
catari. /

Merită, de asemenea, evidențiat și 
faptul că, pe baza unor scrisori, a 
consultării și conlucrării cu cetățenii, 
alte colective sînt acum în acțiune. 
Este vorba de cele conduse de 
Gheorghe Călin și Ion Chiriță, secre
tari ai comitetului municipal, și Ma
ria Belu, activistă, care se ocupă de 
solutionarea unor probleme privind 
îmbunătățirea colaborării în produc
ție intre unități, ca și de procurarea 
instalațiilor necesare pentru folosirea 
energiei recuperate din întreprinderi 
la încălzirea apei menajere și a lo
cuințelor.

Alte constatări făcute cu prilejul 
documentării conturează și mai preg
nant preocuparea comitetului muni
cipal în ce privește soluționarea ope
rativă, în îitera și spiritul legii, a 
propunerilor, sesizărilor, cererilor 
adresate in scris sau prezentate in 
audiențe. Periodic, in ședințele de 
birou ale comitetului municipal de 
partid, precum și in sesiuni ale con
siliului popular, cît și in cadrul „Tri
bunei democrației" se analizează, 
după efectuarea unor controale in 
unități, modul concret în care sînt 
rezolvate propunerile și sesizările ce
tățenilor. Forarea unor fîntîni pentru 
apă potabilă pe străzile Crinului și 
Egalității, de exemplu, amenajarea 
unor locuri de joacă și sport sint 

doar cîteva înfăp
tuiri ce-și au iz
vorul in întîlni- 
rile dintre depu- 
tați și 
și care 
făcute 
la recentele „Tri
bune ale demo
crației".

La întărirea 
răspunderii și 
solicitudinii în a- 
cest domeniu a 
contribuit și fap
tul că activiștii 

stat raportează, 
despre mo- 

soluționat 
adresate de oamenii mun- 
întreprinderile de care 

și cum se desfășoară au- 
Ei sînt solicitați, totodată,

eforturi ca unoraTULCEA : Șantiere 
social-edilitare

în municipiul Tulcea au început 
lucrările celei de-a treia etape de 
construcție a noului cartier Ba- 
badag. Noile apartamente ce se 
vor înălța aici se vor adăuga ce
lor 700 existente. De asemenea, pe 
brațul Chilia al Dunării, în loca
litatea cu același nume, constructo
rii au început executarea fundației 
unor noi blocuri însumind peste 100 
apartamente. Totodată, ei finalizea
ză lucrările de execuție la alte im
portante obiective economice șt so
ciale de pe platforma de indus
trie alimentară și din zona centra
lă a viitorului oraș Chilia. (Adrian 
Vasile).

Stelian CHIPER

sumum de factori, conju-

La preocupare inegală, și rezultatele
nu pot fi decit inegale...

Creația tehnică este o rezultantă a unuf sumum de factori, conju
garea fericită a unor acțiuni organizatorice, politice, de informare, edu
cative etc. Așa cum rezultă și din relatările de față, esențial este ca or
ganele și organizațiile de partid să țină în permanență scama de acest 
lucru, să coordoneze într-o viziune unitară toate acțiunile, astfel incit 
la fiecare loc de muncă să se creeze un climat deschis noului, o atmos
feră propice creației tehnice.

Din experiența 
Comitetului municipal 

de partid Pitești 
în soluționarea 

scrisorilor oamenilor 
muncii

alegători 
au fost 

cunoscute

TO® ■

Județul Suceava. Imagine din Fălticeni, oraș in plină dezvoltare

La Conferința Națională a partidului, ca și la recenta Plenară a 
Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste, 
secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a sub
liniat limpede necesitatea de a se respecta și îndeplini întocmai 
prevederile programelor de autoaprovizionare din fiecare județ, potri
vit sarcinilor ce le revin in acest domeniu. Așa cum s-a arătat și în 
dezbaterile celor două înalte forumuri politice, precum și cu prilejul 
lucrărilor Marii Adunări Naționale, care a adoptat Programul privind 
autoconducerea și autoaprovizionarea pentru asigurarea bunei apro
vizionări a populației cu produse agroalimentare și bunuri industriale 
de consum pe anul 1988 — condiția prioritară și hotăritoare pentru asi
gurarea autoaprovizionării este punerea deplină in valoare a potențialu
lui fiecărui județ și fiecărei localități cu profil agricol pentru obținerea 
produselor agroalimentare stabilite.

Un rol determinant revine în această privință consiliilor populare. 
Mai ales la nivelul localităților, aceste importante organe ale democra
ției reprezentative trebuie să devină neîntirziat - dacă nu au devenit 
pină acum - adevărate „state majore" ale complexelor acțiuni ce țin 
de autoaprovizionare : gospodărirea fondului funciar, defalcarea sarcini
lor de plan pe fiecare producător și urmărirea respectării lor, încheie
rea și onorarea contractelor de livrări la fondul de stat, asigurarea for
melor de sprijin și de asistență prevăzute de lege. Este un orizont 
foarte larg de atribuții și, tocmai de aceea, trebuie să i se acorde 
importanța cuvenită. Ceea ce nu se întimplă peste tot, așa cum ilus
trează din plin rezultatele diferite, decurgind din stilul de muncă dife
rit a două consilii populare comunale din județul Suceava : Dorna 
Candrenilor și Rîșca.

ceasta s-au stabilit 12 colectori cu 
căruțe, care iau laptele de vacă de 
la cetățeni și îl aduc la centrele 
de la Coșna. Dorna Candrenilor și 
Poiana Negri. In timpul verii, tra
seele acestor colectori au fost pre
lungite la distanțe de peste 15 ki
lometri de sate, pentru a prelua 
laptele de la gospodarii care pășu- 
nau animalele pe munții Suhard. 
Măgura și Negrișoara.

Desigur. activitatea consiliului 
popular nu s-a rezumat numai la 
atît. Pentru pășunat, în vara anului 
1987 au fost organizate 12 stini și 
22 cirezi de vite. S-a intervenit, de 
asemenea, la ocoalele silvice Coșna 
și Dorna Candrenilor. care au asi
gurat pășune pentru 860 taurine și

Față în stilul de mun
că profund diferit din două 
consilii populare din ju
dețul Suceava și rezulta
tele, tot diferite, în do
meniul autoaprovizionării

Să menționăm mai intii că di
ferențele ce se observă nu con
stituie ,o situație aparte. Din- 

tr-un studiu comparativ reiese că, 
deși contribuția județului Suceava 
la fondul de stat este 
aportul 
Astfel, ........
Breaza, Fundu Moldovei. Dorna Can
drenilor au livrat in anul care s-a în
cheiat mari cantități de produse la 
fondul centralizat al statului, in alte
le. cum sînt Iacobeni. Stulpicani, Vi- 
covu de Sus. Vulturești și cea. de 
asemenea, amintită. Rișca — realiză
rile sînt sub nivelul posibilităților și 
chiar mai mici decît cele din pe
rioada corespunzătoare a anului 
1986.

Rezultatele bune, dar și cele ne
corespunzătoare se datoresc, inainte 
de orice, modului de lucru al consi
liilor populare. Si iată de ce :

In comuna Dorna Candrenilor. una 
dintre pirghille cele mai importante 
ale autoaprovizionării — acțiunea de 
contractare — a început pentru 1987 
înainte de sfirșitul anului 1986. 
In acest scop au fost constituite 
echipe speciale, alcătuite din depu- 
tati, crescători de animale fruntași, 
achizitori, lucrători de la dispensa
rul veterinar, care, sub conducerea 
unul membru al biroului executiv al 
consiliului popular, s-au deplasat în 
teren, pe circumscripții electorale, și 
au înmînat planurile de cultură și

însemnată. 
localităților este inegal, 

comune cum ar fi Sadova,

obligațiile contractuale la fiecare 
gospodărie.

Cu acel prilej, membrii echipelor 
au discutat cu oamenii despre ne
cesitatea predării unor cantități cit 
mai mari de produse la fondul de 
stat, explicîndu-le că aceasta con
stituie o inaltă datorie patriotică 
pentru fiecare crescător de animale 
și le-au prezentat, pe bază de calcu
le concrete, avantajele pe care 
le au.

Acțiunea lor nu s-a încheiat însă 
aici. Echipele au trecut periodic pe 
la gospodari, îndeosebi pe la cei ale 
căror livrări erau sub nivelul po
sibilităților. De asemenea, cu 
lejul 
tate. 
baze _____ ___
nilor. Coșna și Poiana Negri — 
pentru ca astfel crescătorii să nu 
fie nevoiți să se deplaseze la dis
tante mari cu ele — oamenilor li s-a 
prezentat situația la zi a rea
lizării planului la fondul de stat, 
contribuția fiecăruia in comparație 
cu prevederile programului unic de 
creștere a producției agricole in 
gospodăriile populației, unele acte 
normative privind respectarea miș
cării efectivelor de animale și ti
nerea registrelor agricole, precum și 
sarcinile curente 
ale comunei in 
culturii.

In același sens a fost organizată 
preluarea operativă a laptelui de la 
gospodăriile cetățenilor. Pentru a-

pri- 
preluării animalelor contrac- 
pentru care sint organizate 
in localitățile Dorna Candre-

și de perspectivă 
domeniul agri-

2100 oi. Biroul executiv al consi
liului popular comunal a organizat 
acțiuni de curățire a 500 hectare 
pășune pe munții Suhard, Negrișoa- 

. ra și Livada. Cu sprijinul aviației 
utilitare s-au fertilizat cu îngrășă
minte chimice 1 100 hectare finețe. 
Alte lucrări de curățire a terenurilor, 
tăiere a dimburilor. săpare de șan
țuri s-au efectuat cu tractoarele și 
utilajele secției de mecanizare a 
agriculturii de pe raza comunei.

O altă direcție de acțiune a con- 
stituit-o mobilizarea cetățenilor, pe 
baza unor explicații concrete, a unor 
discuții lămuritoare, pentru a culti
va suprafețe mai mari cu orz. ovăz, 
cartofi.
are cea 
vingere, 
ranteză 
tură cu 
Vleju : 
monstrativ pentru cultura cartofi
lor ; nu în cuiburi, cum se obiș
nuiește în această zonă montană, ci 
în biloane : iar recolta a întrecut 
toate așteptările : de pe cei 6 ari 
cultivați s-au obținut 2 650 kilo
grame. ceea ce echivalează cu o 
producție de aproximativ 44 000 kilo
grame la hectar, adevărat record 
pentru terenul din Munții Dornei. 
Pentru acest an, inginerul Mihail 
Vleju a pregătit un lot demonstrativ 
în suprafață de un hectar, pe care, 
alături de cartofi, va mai cultiva orz.

Si. cum exemplul practic 
mai mare putere de con- 
s-a trecut la treabă. O pa- 
aparte se cuvine in. legă- 
inginerul agronom Mihail 
el a înființat un lot de-

ovăz, bob. mazăre, sfeclă și gulii fu
rajere, pentru a le arăta practic Oa
menilor cum se pot obține can
tități mari de furaje cu valoare nu
tritivă ridicată. Experiența s-a do
vedit folositoare și... „contagioasă". 
Cetățenii au început acum să desțe
lenească suprafețe mai mari de te
ren pentru a semăna astfel de 
culturi.

Harnicii gospodari din Dorna Can
drenilor au predat, pînă la sfîrșitul 
lunii noiembrie 1987. 16 020 hectolitri 
lapte de vacă, 550,4 tone carne de vită, 
323 hectolitri lapte de oaie. 175 200 
ouă, la unele din aceste produse 
rezultatele fiind mai bune decit in 
aceeași perioadă a anului trecut și 
cu mult mai mari decit prevederile 
contractelor. De asemenea, și acțiu
nea de contractare pentru anul 1988 
se desfășoară bine. Realizările de 
pină acum, așa cum ne spunea și to
varășul Ștefan Candrea. secretarul 
biroului executiv al consiliului popu
lar comunal, sînt deja la nivelul 
cifrelor de plan pe acest an.

...La un „pol" 
muna Rișca, 
montană a 
gospodării, 
animale și 
taurine. Și 
nuarie — 
cauza întreținerii necorespunzătoare 
au pierit 98 capete vite, în perioa
da identică din 1987 numărul a fost 
de 148, ceea ce spune totul despre 
„activitatea" dispensarului veterinar, 
dar și a gospodarilor. De asemenea, 
cantitatea medie de lapte predată — 
raportată la numărul animalelor — 
reprezintă numai 58 la sută din cea 
predata in comuna Dorna Candreni
lor. Realizările, raportate toi la nu
mărul animalelor existente, sint mai 
mici și la alte produse. Și aceasta in 
pofida faptului că și la 
buni gospodari, care au 
cantități de lapte, carne 
duse la fondul de stat.

Cauza realizărilor slabe 
samblul comunei rezidă in 
care a acționat consiliul 
comunal. S-a ocupat in 
fără a urmări în permanență cum 
decurge acțiunea de preluare a pro
duselor și fără a impulsiona prin 
măsuri speciale această activitate, 
fără a gindi in perspectivă — și. în 
mod deosebit fără a sprijini concret 
in producție pe gospodari. Aici 
trebuie să precizăm și faptul că 
pentru anul 1988. de exemplu, pină 
la data de 30 noiembrie se incheia- 
seră contracte doar pentru 2 665 
hectolitri lapte de vacă, 59 capete 
bovine. 48 capete porcine. 5 000 bucăți 
ouă. cu mult, chiar foarte mult sub 
posibilități. în aceste condiții, doar 
cei mai buni gospodari își fac da-

toria. ca Întotdeauna. Dar experien
ța lor nu este folosită, exemplul lor 
nu este popularizat. Multi gospodari 
trebuie lămuriți, impulsionați. Dar 
cine să facă acest lucru, dacă nu o 
face in primul rind consiliul popu
lar comunal ? A doua întrebare ar 
fi aceasta : dar comitetul comunal 
de partid ce face ? De ce această 
activitate esențială pentru buna 
desfășurare a autoaprovizionării nu 
constituie un obiectiv prioritar în 
activitatea zilnică ?

La Rîșca, dar nu numai aici, con
siliul popular, cu sprijinul comitetu
lui comunal de partid, trebuie să ac
ționeze cu mult mai mare răspundere 
pentru a-și îndeplini sarcinile și atri
buțiile ce ii revin in realizarea fon
dului centralizat al statului. Astfel și 
contribuția județului Suceava la for
marea fondului de stat, ca și la asigu
rarea autoaprovizionării teritoriale 
poate să sporească mult.

de partid si de 
cu prilejul instruirilor, 
du! concret în care au 
scrisorile 
cii din 
răspund 
diențele.
să raporteze și cu privire la modul 
în care activează comisiile de oameni 
ai muncii pentru scrisori și audiențe 
constituite pe lingă comitetele sau 
birourile organizațiilor de partid din 
întreprinderi, instituții, consilii popu- 

• lare. Remarcăm și măsura statorni
cită In ultima vreme de a se organiza 
audiențe de către cadrele de răspun
dere ale municipiului direct în între
prinderi industriale și unități econo
mice așa-zise „cu probleme". Primul- 
secretar a ținut astfel de audiente în 
întreprinderile de autoturisme, de 
textile, la combinatul de articole 
tehnice din cauciuc, combinatul de 
prelucrare a lemnului. Din caietul 
său de audiențe am reținut și cazuri 
de natură să pună in lumină prompti
tudinea in soluționarea cerințelor în
dreptățite ale cetățenilor ce vin în 
audiență. Un exemplu : negăsind în
țelegerea necesară la locul său de 
muncă (întreprinderea de exploatare 
a lucrărilor de îmbunătățiri funciare 
— Argeș). Elena Ghiță. om al muncii 
la această unitate, a fost nevoită să 
vină în audiență direct la primul- 
secretar. Motivul? Locuiește de multi 
ani cu familia formată din opt per
soane într-un apartament cu două 
camere. Pe loc s-a luat măsura de 
a se repartiza întreprinderii respec
tive o locuință corespunzătoare pen
tru a se rezolva situația locativă a 
familiei respective. în aceeași zi 
s-au bucurat de soluționare în spiri
tul legii și alte cazuri semnalate de 
cetățeni. După cum se constată însă, 
mulți dintre cei sosiți în audiență 
ridică probleme ce țin de competența 
strictă a unităților unde ei lucrează, 
înseamnă că oamenii nu găsesc la 
conducerea acestora solicitudinea și 
receptivitatea cuvenite.

Așa cum s-a apreciat si la ultima 
ședință de birou municipal. în care 
a fost analizat modul de soluționare 
a propunerilor și cererilor cetățeni
lor. organele și organizațiile de 
partid, factorii de decizie de la 
depoul C.F.R.. ca și conducerile altor 
unități — direcția județeană pentru 
probleme de muncă și ocrotiri socia
le etc. — nu dovedesc promptitudi
nea necesară în examinarea proble
melor la care cetățenii au cerut re
zolvarea prin scrisori și audiente. 
Neajunsuri cunoscute, după cum se 
vede, de comitetul municipal de 
partid. Care a stabilit o seamă de 
măsuri pentru înlăturarea și preveni
rea lor.

opus se află co- 
situată tot in zona 

județului. Din cele 1 280 
54 nu cresc deloc 

păsări, iar 345 nu dețin 
dacă m perioada 1 ia- 

30 septembrie 1986 din

Sava BEJ1NAR1U
corespondentul „Scînteii

Gheorghe CÎRSTEA
corespondentul „Scînteii"

Rișca există 
predat mari 
și alte pro-

pe an- 
i'elul in 
popular 
salturi,

Greutatea cuvîntului în balanța faptelor
(Urmare din pag. I)
faptul că știm ce avem de 
făcut. Calculatorul ne-a in
dicat punctele vulnerabile : 
volumul și masa. Ținind 
seama de acest „călcîi al 
lui Ahile" le-am reproiec- 
tat și au urcat pe locul II. 
Ca să urcăm pe locul I tre
buie intervenit tot la masă 
și volum. Tocmai la aceas
ta lucrăm în prezent. Pen
tru că e mai simplu și mai 
ieftin să 
decit pe un 
torie.

Nici în
„Balanța", calculatorul nu 
creează complexe specia
liștilor. Prin folosirea lui, 
productivitatea muncii, nu
mai in activitatea de 
proiectare, a crescut de 60 
de ori I Proiectarea auto
mată a calibrelor tampon 
costa 300 de lei in varianta 
clasică, iar acum, prin uti
lizarea calculatorului, cos
tul unui proiect nu depă
șește 10 lei. Pentru elabo
rarea unui program de ve
rificare a proiectelor blocu
rilor hidraulice, un inginer

nevoit să lucreze cel pu- 
două săptămini, muncă

revii pe hirtie 
rebut in tumă-

întreprinderea

era 
țin 
pe care calculatorul o reali
zează acum în mai puțin 
de 10 minute ! De aseme
nea. pentru fiecare piesă 
ce se realizează pe mașinile 
cu comandă numerică, 
scrierea unui program de 
către un inginer dura 
va zile ; acum, întreg 
gramul se realizează, 
tat de calculator, in 
va minute.

Competitivitate. Oare ce 
greutate are urmă grafică 
a acestui cuvînt ? Dar gin- 
dul se dizolvă repede, pen
tru că aici, la tot pasul, 
noul se consolidează in
tr-un ritm alert, ca o pre
misă sigură a competitivi
tății, a progresului.

In laboratorul de fiabili
tate și încercări, doi tehni
cieni fac ultimele racor
duri la display-urile insta
late.

— De acum — zice Ingi
nerul Octavian Mare — pen
tru probe vom folosi mini- 
calculatorul, întreaga apa
ratură din dotare fiind de

cite - 
pro- 
asis- 
cite-

concepție românească. In 
felul acesta, față de va
rianta clasică, timpul pen
tru probe se va reduce de 
zece ori. concomitent cu o 
creștere spectaculoasă a 
preciziei tuturor calculelor.

— La noi. noul are vi
teză — afirmă Inginerul 
Vaier Popa, care mă con
duce prin fabrică. într-o 
hală se reorganizează mon
tajul secției de aparatură 
tipizată, într-o 
modernă. Alături 
cheiat turnarea fundației 
pentru o magazie compu
terizată. De la materia 
primă plnă la produsul fi
nit; totul a fost regindit și 
așezat intr-o logică nouă, 
care să asigure o produc
ție mare, ieftină și de bună 
calitate. Intr-o altă parte a 
uzinei se fac reglaje la o 
foarte modernă linie auto
matizată de transfer al 
corpurilor de distribuitoa
re și supape hidraulice. E o 
noutate la noi In țară.

Observ că aici nu e 
nevoie de intervenția omu
lui. Sarcina lui rămine doar

variantă 
s-a in

să supravegheze mașinile șl 
să interpreteze cifrele. Lim
bajul capătă, cu fiecare 
minut ciștigat, amprenta 
cifrelor. Se matematicjzea- 
ză.

Dar să zăbovim și noi 
puțin in domeniul cifre
lor : de la naționalizare și 
pină in prezent, valoarea 
producției-marfă a între
prinderii a crescut de 717 
ori. măsurile din programul 
de modernizare-automati- 
zare a tehnologiilor de fa
bricație, de creștere a ca
pacităților de producție și 
de ridicare a calității pro
duselor s-au concretizat 
lntr-un spor al producției- 
marfă de peste 90 mili
oane lei în anul trecut.

Și chiar dacă aici, 
„Balanța", am aflat 
greutatea urmei lăsate 
hîrtie de scrierea cuvîntu- 
lui angajament este de 
numai 0,0003 grame, tot 
aici ne-am convins că an
gajamentul oamenilor are 
greutate ; și anume, greu
tatea faptelor care îi ur- 
fmează.

la 
că 
pe
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ASIGURAREA Șl ECONOMISIREA SEVERA A ENERGIEI

Bazinul carbonifer Berbești - Al unu

(Urmare din pag. I)

in

ziat, sub conducerea organizațiilor de 
partid, specialiștii, toți oamenii mun
cii din unitățile economice trebuie 
să acționeze cu hotărîre pentru ca 
fiecare kilowatt-oră de energie elec
trică și metru cub de gaz natural să 
fie drămuite cu maximă grijă gos
podărească, să fie utilizate cu maxi
mă eficiență. Cu toată exigența tre
buie să se acționeze atît în sectoa
rele productive, cît și în domeniul 
consumului, casnic și neproductiv 
pentru aplicarea neabătută a pre
vederilor Decretului Consiliului de 
Stat privind unele măsuri pentru 
raționalizarea consumului de gaze 
naturale și energie electrică.

Așa cum se subliniază
Raportul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Conferința Na
țională. anul 1988 constituie anul 
hotărîtor pentru Înfăptuirea pro
gramelor de modernizare si dezvol
tare generală a industriei și tuturor 
sectoarelor de activitate. In con
textul acestei acțiuni, o deosebită 
atenție trebuie acordată și reducerii 
mai accentuate a consumurilor de 
energie electrică și combustibili. 
Dată fiind relația tehnologie-energie, 
principalele direcții de acțiune pen
tru economisirea energiei se referă 
la perfecționarea proceselor de pro
ducție. Comparind consumurile ener
getice înregistrate la producerea alu
miniului, oțelului, cimentului. îngră
șămintelor chimice ș.a. cu cele reali
zate pe plan internațional, se constată 
că ele sînt mai mari. Nu este insă 
suficient să se constate că. într-o 
anumită perioadă, consumurile ener
getice se mențin Ia un nivel ridicat, 
ci trebuie să se examineze cu toată 
răspundet-ea de ce. care sînt cauzele 
și să se stabilească măsurile ce tre
buie întreprinse cu maximă operati
vitate. Dispunem acum de o puterni
că bază industrială creată tocmai 
pentru a asigura valorificarea supe
rioară a resurselor materiale si de 
muncă ale tării. în interesul pro
gresului economic susținut al patriei, 
creșterii bunăstării întregului popoi 
Si afirmării tot mai puternice a 
României în economia mondială. 
Acum insă, când ne-am propus să a- 
sigurăm o dezvoltare intensivă a e- 
conomiei. trebuie să se acționeze cu 
mai multă hotărîre pentru moderni
zarea structurii producției, pentru

ridicarea nivelului tehnic si calitativ 
al produselor, astfel incit industria 
să-și susțină și să-și consolideze po
zițiile pe care le ocupă si să cuce
rească altele noi. Iar saltul hotărîtor 
spre competitivitate înaltă pe an
samblul industriei nu poate fi con
ceput fără aplicarea programelor de 
îmbunătățire a structurii producției. 
Esențială în acest sens este 
direa sistematică și exigentă 
derilor diferitelor sectoare si 
ale industriei, alegîndu-se. 
fiecare etapă; modelul optim obiectiv 
elaborat pe baza mai multor criterii, 
între care cel

1 determinant;
Obiectiv fundamental al oricărei 

strategii energetice viabile, economi
sirea energiei impune noi exigențe 
în ce privește tehnologiile de fabri
cație. Importantă este insă nu pro
movarea oricăror tehnologii, ci a ce- 
ior moderne, care asigură cele mai 
înalte randamente energetice practi
cate în lume. Așa s-ar ajunge să rea
lizăm tona de oțel, de hîrtie. de ci
ment cy consumuri de energie cu 
30—40 la sută mai reduse față de cele 
atinse în unele din unitățile noastre. 
Tocmai de aceea, in procesul de mo
dernizare a producției, aflat în plină 
desfășurare, în toate întreprinderile 
trebuie să se pună un accent cu 
totul deosebit pe perfecționarea teh
nologiilor de producție, pe generali
zarea largă a celor mai valoroase 
realizări tehnico-științifice în acest 
domeniu.

Gospodărirea cît mai judicioasă a 
energiei electrice și combustibililor, 
diminuarea consumurilor nu trebuie 
și nici nu pot fi considerate numai 
ca probleme de natură exclusiv 
tehnică. Prin diverse mijloace ale 
muncii politico-educative și organi
zatorice. organizațiile de partid tre
buie să militeze cu perseverentă 
pentru întărirea spiritului de răs
pundere față de respectarea strictă 
a normelor de consum, pentru înțe
legerea clară de către fiecare om al 
muncii că resursele energetice fac 
parte din avuția tării, că de fapt pe 
piețele externe nimeni nu va plăti 
energia încorporată în plus in pro
dusele noastre. Economisirea ener
giei electrice, a gazelor naturale, ca 
de altfel a tuturor resurselor ener
getice trebuie să devină o cauză a 
tuturor oamenilor muncii, a tuturor 
cetățenilor.

energetic 
>ivjes tea

regîn- 
a pon- 
ramuri 
pentru

rămîne 
.intim ’

Ordine si disciplină la fiecare loc de muncă
poate spune că energeticie- 

de la termocentrala Ișalnița 
pășit în noul an pe data

Amenajarea hidroenergetică a Ol
tului șl Lotrului însumează astăzi, 
în cel de-al treilea an al actualului 
cincinal, aproape 30 la sută din în
treaga putere instalată în centralele 
hidroelectrice ale țării, Practic, aici 
urmează să se realizeze in acest an 
peste 25 Ia sută din producția națio
nală de energie electrică obținută 
prin valorificarea potențialului ener
getic al apelor. Iată prin urmare cit 
de mare este răspunderea comitetu
lui de partid, a comuniștilor, a tutu
ror oamenilor muncii din cadrul în
treprinderii electrocentrale Rîmnicu 
Vîlcea, care au datoria să întrețină 
și să exploateze la întreaga capaci
tate. cu maximă eficiență un mare 
număr de agregate și instalații.

— în anul 1987, ne spune inginerul 
Constantin Florescu, directorul între
prinderii. centralele noastre electrice 
au pulsat suplimentar în sistemul 
energetic națio
nal aproape 700 
milioane kWh, în 
condițiile reduce
rii consumurilor 
tehnologice plani
ficate pentru pro
ducerea și trans
portul energiei cu 
14 la sută. De 
asemenea, prin 
respectarea stric
tă a programului 
de reparații și di
minuarea duratelor stabilite pentru 
aceste lucrări am reușit să pu
nem în plus la dispoziția sistemu
lui energetic național o putere 
efectiv utilizabilă de peste 29 MW. 
Sporirea producției de energie elec
trică se datorează în primul rînd 
măsurilor luate pentru înfăptui
rea programului de întreținere șl 
reparații a instalațiilor, printre care: 
organizarea unor echipe specializate 
formate din cei mai buni lăcătuși, 
mecanici, sudori, electricieni și alte 
categorii de personal muncitor. Tot
odată, pentru fiecare obiectiv plani
ficat să intre în reparații s-a efec
tuat în prealabil o analiză detaliată, 
stabilindu-se cu exactitate întregul 
necesar de piese de schimb și alte 
materiale. Cu prilejul acestor analize 
s-au luat în calcul și obiectivele cu
prinse în programul de modernizare, 
urmărindu-se ca acestea 
terializate concomitent 
țiile.

— Toate aceste lucrări

întreprinderea
electrocentrale
Rîmnicu Vîlcea

să fie ma- 
cu repara-

este de acum un bun cîștig. Astfel, 
s-a introdus un nou sistem de acțio
nare a grupurilor diesel, prin folo
sirea unor instalații de aer compri
mat, concepute și realizate de spe
cialiștii întreprinderii, ceea ce a de
terminat creșterea gradului de sigu
ranță în procesul de pornire șl ex
ploatare a grupurilor hidroenergeti
ce, reducerea consumurilor tehnolo
gice, precum și renunțarea la utili
zarea bateriilor de acumulatori, care, 
după cum se știe, sînt produse cos
tisitoare și deficitare. In același timp 
s-a urmărit generalizarea folosirii 
articulațiilor sferice — o altă crea
ție tehnică proprie — la acționarea 
stavilelor aferente barajelor centra
lelor hidroelectrice de pe Olt, expe
rimentările anterioare evidențiind a- 
portul acestora la sporirea gradului 
de siguranță în exploatare prin eli
minarea fenomenelor de gripare și, 

implicit, la pre
lungirea duratei 
de funcționare.

Practica de fie
care zi, expe
riența acumulată 
au constituit baza 
de pornire a al
tor acțiuni și ini
țiative muncito
rești, toate re- 
flectîndu-se efi
cient în ridicarea 
randamentelor de 

funcționare și Îmbunătățirea condiții
lor tehnice de exploatare a instalații
lor. In ceea ce privește programul de 
modernizare a proceselor de produc
ție se cuvine amintit faptul că ac
țiunile întreprinse nu vizează numai 
schimbarea tehnologiilor și instalați
ilor învechite, ci au o largă deschi
dere în perspectivă. Două exemple 
în acest sens sînt edificatoare. Pină 
anul trecut fuseseră racordate la 
sistemul de urmărire-supraveghere și 
comandă pe bază de calculator un 
număr de 8 hidrocentrale. In conti
nuare, încă din aceste zile, specia
liștii din cadrul întreprinderii sînt 
preocupați de extinderea sistemului 
de telecomandă mecanică asistată de 
calculator la întreaga salbă de hi
drocentrale de pe Lotru și Olt Și 
tot sub incidența perspectivei se 
înscriu și pregătirile asidue făcute in 
vederea modernizării celor trei gru
puri ale hidrocentralei Ciunget, cea 
mai mare de pe rîurile interioare ale 
țării noastre. De altfel, în acest an, 
la grupul nr. 2 se va înlocui roata 
Pelton cu o altă roată de concepție 
românească și se vor efectua unele

Se 
nii 
au . . . , . ___
de 21 decembrie 1987. Și aceasta de
oarece atunci a fost îndeplinit pla
nul de producție pe anul trecut, 
fapt ce a permis să se furnizeze su
plimentar sistemului energetic na
țional, pină la începerea anului 1988, 
circa 170 milioane kWh energie elec
trică. Și încă un amănunt semnifi
cativ : acest spor de producție s-a 
realizat în condițiile reducerii con
sumului specific de combustibil cu 
aproape 2 Ia sută. Să vedem 
cum a debutat cu adevărat 
tea productivă in primele 
anului 1988.

De la bun început trebuie 
sub coordonarea nemijlocită 
tetului de partid, a celor 15 organiza
ții de bază, a consiliului oamenilor 
muncii, eforturile celor 2 200 de ener- 
geticieni de aici au fost concentrate 
în direcția asigurării în sezonul de 
iarnă a funcționării superioare a 
turboagregatelor și instalațiilor din 
dotare. Cum s-a acționat ? „Pe baza 
unei decizii a organului colectiv de 
conducere s-a organizat o comisie 
tehnică de expertizare, care anali
zează starea tehnică a agregatelor 
de bază, ne-a spus inginerul Ion 
Bărbulescu, directorul unității. In 
acest fel se stabilesc atît tehnologia 
de efectuare a remedierilor, preven
tive îndeosebi, acolo unde situația o 
cere, cît și timpul optim de întreți
nere pentru fiecare agregat. Prin- 
tr-un asemenea sistem profilactic și 
prin organizarea muncii în acord glo
bal a fost posibilă scurtarea substan
țială a perioadei de reparații la 
grupurile și instalațiile energetice".

Ilustrativ este faptul că, datorită 
măsurilor tehnice și organizatorice

luate în ultimul timp, turboagrega- 
tul nr. 1 a fost repus în paralel cu 
8 zile mai devreme ; cazanul 7 b 
a fost pus în funcțiune în devans cu 
o săptămină ; turbina nr. 7 — cu 4 
zile ; turboagregatul nr. 2 — cu 5 
zile. „Deși cu oarecare întîrziere. în 
aceste zile am primit aprobarea pen
tru intrarea în reparații capitale a 
turboagregatului nr. 7 de 315 MW. 
Avînd în vedere experiența acumu
lată. înaltul profesionalism al perso
nalului nostru și pregătirea minu-

însă 
activi ta- 
zile ale

spus că, 
a comi-

Termocentrala
Ișalnița

țioasă a întregului program de re
parații, angajamentul nostru este ca 
și la acest important agregat ener
getic să scurtăm timpul de re
parații cu cel puțin o săptămină" — 
ne-a spus Valeriu Stănculescu, se
cretarul comitetului de partid al 
unității.

Și. fără 
Iectivului 
privim și 
tăți, care aici, la Ișalnița. are va
lențele unei pilduitoare experiențe. 
Este vorba despre realizarea, cu for
țe proprii, a unui însemnat volum 
de piese de schimb și confecții me
talice. Așa, bunăoară, prin materia
lizarea unui cuprinzător program de 
modernizare și perfecționare a or
ganizării muncii în acest sector, prin 
dotarea cu mașini de prelucrare prin 
ășchiere, volumul pieselor de schimb 
și al confecțiilor metalice realizat

îndoială, angajamentul co- 
are temelii trainice, dacă-1 
prin prisma altei activi-

aici — pentru nevoile proprii, dar și 
pentru cele ale centralelor electrice 
de la Calafat. Govora, Craiova II, 
Turceni și Rovinari — a ajuns la 
peste 60 la sută din necesar.

...Zile geroase de iarnă. La toate 
punctele-cheie de lucru — începînd 
cu gospodăria de cărbune pînă la 
carcera de comandă — atmosferă de 
muncă spornică, angajantă, respon
sabilă. Ordine și disciplină. Toate 
agregatele programate sînt în func
țiune. Și totuși probleme mai' sînt. 
în primul rînd cu calitatea cărbune
lui primit din unele bazine minie
re. Cîteva exemple : puterea calori
că a cărbunelui primit de la între
prinderea minieră Mehedinți a fost 
în aceste zile de 1550 kcal/kg ; iar 
cea a cărbunelui trimis de la mina 
Albeni — 1 350 kcal/kg. Aceasta in 
condițiile în care toate turboagrega- 
tele centralei sînt construite pentru 
o funcționare optimă cu cărbune a 
cărui putere calorică să nu fie sub 
1 750 kcal/kg. Iar ceea ce este și mai. 
grav, în cărbunele sosit de la Șimian 
au existat corpuri străine care au scos 
din funcțiune cîtva timp una din 
benzile de transport. Cărbunele de 
la întreprinderea minieră Horezu, 
îndeosebi, a avut o granulație cu to
tul necorespunzătoare, ceea ce a dus 
la creșterea timpului de descărcare a 
vagoanelor. Nici cantitatea de căr
bune livrată termocentralei nu este 
la nivelul prevederilor. De aici și 
apelul tovărășesc adresat minerilor 
de energeticienii de la Ișalnița pen
tru livrarea unor cantități mai mari 
de cărbune și de cît mai bună ca
litate.

Nicolae BABALĂU
corespondentul „Scînteii"

— sublinia
ză și inginerul Gheorghe Avram, se- 
.cțetarul comitetului de partid —, s-au 
efectuat sub șerpnul unei înalte exi
gențe și responsabilități, mobilizînd

acest scop pe cei mai buni co- perfecționări la statorul generatoru- 
muniști, așa cum sînt Inginerul Ion lui, ca și la întregul ansamblu roto- 

ric, ceea ce va asigura eliminarea 
vibrațiilor și creșterea gradului de si
guranță și exploatare.

Iată deci fapte, preocupări și ac
țiuni care evidențiază hotărîrea ener- 
geticienilor de pe Lotru și Olt de a 
face din 1988 un an al producțiilor- 
record de energie electrică, de a 
promova în continuare progresul teh
nic în acest important domeniu de 
activitate al economiei naționale.

Paveliu, maiștrii Dumitru Birsan, 
Constantin Enache și Dumitru Ungu- 
reanu, lăcătușii Ion Ionescu, Dan Do- 
brică, sudorul Gheorghe Mătăsaru și 
alții. întreținerea și exploatarea co
respunzătoare a agregatelor ne-au 
permis ca și în primele zile din anul 
1988 să pulsăm în sistemul energe
tic național însemnate cantități de 
energie electrică.

Activitatea bună desfășurată în 
anul 1987 se răsfringe așadar și asu
pra primelor rezultate obținute in 
noul an. Iar experiența dobindită

Ion STANC1U 
corespondentul „Scinteii Termocentrala Mintia

Un apel adresat minerilor
Colectivul de muncă de la între

prinderea electrocentrale Oradea de
ține de mai multi ani fanionul pri
mului loc în întrecerea socialistă cu 
unitățile de profil din ramură, 
pulsînd cu regularitate în sistemul 
energetic național însemnate canti
tăți de energie electrică peste pre
vederi. Planul la producția fizică pe 
anul 1987, bunăoară, a fost îndepli
nit In avans cu o lună, livrindu-se 
suplimentar 144 milioane kWh 
gie electrică. Acest rezultat 
neîndoielnic rodul unei munci 
ce. bine organizate, pătrunse
disciplină exigentă, un aport hotărâ
tor avîndu-1 deopotrivă promovarea 
susținută a unor tehnologii modeme.» 
Elemente definitorii de altfel și pen
tru activitatea din anul 1988.

— Ne-am pregătit temeinic să fa
cem cu bine față tuturor dificultăți
lor iernii încă din prima zi a noului 
an. Experiența ne-a demonstrat nu o 
dată că suportul producției sporite 
de energie îl constituie, cum e și fi-

ener-
este 

tena- 
de o

resc, buna funcționare a agregatelor, 
valorificarea superioară a disponibi
lităților grupurilor energetice, ne 
spune inginerul Tiberiu Sirbu, direc
torul adjunct al întreprinderii.

Suficiente argumente ne stau la 
îndemînă. Reține atenția in primul 
rînd faptul că în anul recent înche
iat durata reparațiilor planificate a 
fost redusă cu o săptămină. Timp 
cîștigat în folosul producției. Energia 
realizată peste prevederi atestă de la 
sine calitatea lucrărilor de reparații 
executate, determinantă pentru creș
terea randamentelor instalațiilor și 
diminuarea consumurilor specifice. 
Pentru că, trebuie spus, sporul de 
producție obținut s-a înregistrat în 
condițiile încadrării stricte în norme
le de consum. Demn de menționat 
este, de asemenea, faptul că și pri
mul grup de 50 MW de la termocen
trala Oradea-est, pus în funcțiu
ne la sfirșitul lunii noiembrie a 
anului trecut, funcționează acum la 
capacitatea nominală.

In fiecare organizație de partid din

■ calitate
întreprindere au fost analizate cu 
responsabilitate măsurile preconizate 
pentru trecerea cu succes a vîrfului 
de sarcină din iarnă. Denotă acest 
lucru propunerile formulate de co
muniști pentru îmbunătățirea activi

Termocentrala
Oradea

tății in gospodăria de cărbune, ince- 
pînd de la suplimentarea forței de 
muncă pînă la extinderea instala
țiilor de încălzire atit cu apă supra
încălzită, cît și cu abur în stațiile de 
descărcare, astfel încît să se prevină 
înghețul cărbunelui în buncăr. Să 
menționăm totodată că a fost întări
tă asistenta tehnică pe toate cele 
trei schimburi pentru funcționarea 
ireproșabilă a benzilor transportoa-

re de la morile ventilator, în 
vederea alimentării ritmice a caza- 
nelor. Totodată, s-au asigurat inter
venții operative ale echipelor de în
treținere a agregatelor în scopul 
evitării oricăror opriri accidentale — 
adăuga maistrul Gheorghe Filip, 
secretarul comitetului de partid din 
unitate.

Alimentarea continuă cu energie a 
consumatorilor în sezonul rece con
stituie obiectivul prioritar care subor
donează acum toate eforturile ener- 
geticienilor orădeni. Parametrii 
funcționării termocentralelor depind 
însă mai mult ca oricind și de mun
ca minerilor. Spunem aceasta întru- 
cît și colectivul de la întreprinderea 
electrocentrale Oradea se confruntă 
cu o serie de probleme care grevează 
asupra optimizării regimului de ex
ploatare. a valorificării superioare a 
disponibilității grupurilor energetice. 
Principala, problemă se referă la 
aprovizionarea cu cărbune. Față de 
stocul normat, rezervele de cărbune 
din depozit nu depășesc o treime. 
Un calcul simplu arată că, în luna de-

intrărilor 
mică 
mari 
de la 

în-

cembrie de pildă, media 
zilnice este cu 25 la sută mai 
decit sarcina stabilită. Cele mai 
restanțe le-au acumulat minerii 
Peșteana (81 000 tone). „Locuri
guste" au creat și cele aproape 
30 000 tone lignit expediate de unii 
furnizori neprogramați — întreprin
derile miniere Mehedinți, Roșia și 
Rovinari — care au o putere calori
fică inferioară cu 25 la sută celei 
prevăzute în proiect, diminuînd pro
porțional — în ultima part' a lunii 
decembrie — și nivelul producției de 
energie. Iar aceasta in condițiile în 
care se menține în funcțiune un ca
zan de rezervă. Nu sînt de neglijat 
nici influențele negative asupra con
sumului de păcură, a consumului 
propriu tehnologic de energie, Sînt 
situații care, credem, constituie ele 
însele un apel către furnizorii de 
cărbune pentru onorarea integrală și 
la nivelul calitativ prevăzut a obli
gațiilor contractuale.

Ioan LAZA
corespondentul „Scînteii"

Supunem atenției lucrătorilor
♦

din agricultură
0 EXPERIENȚĂ DE MARE VALOARE 

PENTRU SPORIREA PRODUCȚIEI ZOOTEHNICE
Se afirmă, pe bună dreptate, că în 

condițiile județului Ialomița înfăp
tuirea programului de dezvoltare a 
zootehniei și, strins legat de acesta, 
a sarcinilor ce decurg din programul 
de autoaprovizionare teritorială de
pinde în măsură hotărîtoare de reali
zarea efectivelor și a producțiilor 
planificate in marile complexe de 
creștere industrială a animalelor. Și 
aceasta deoarece în unitățile agricole 
din județul Ialomița acest sistem de 
creștere a animalelor este astăzi pre
ponderent. contribuția Iui la reali
zarea fondului total de carne depă
șind 80 la sută. Intrucit in acest sec
tor s-au acumulat de acum expe
riențe valoroase ale căror elemente 
de ordin tehnic și organizatoric tre
buie să fie larg extinse, supunem 
atenției realizările colectivului unei 
mari unități zootehnice — Asociația 
economică intercooperatistă pentru 
creșterea și ingrășarea taurinelor 
din comuna Scînteia — în domeniul 
promovării noului în tehnologie, al 
modernizării și creșterii producției, 
preocupări datorită cărora complexul 

de aici a dobindlt recent statutul de 
unitate-pilot de cercetare și pro
ducție.

Prin ce anume elemente distincti
ve, prin ce trăsături particulare ar 
putea fi caracterizată activitatea co
lectivului de la complexul de îngră- 
șare a bovinelor din comuna Scîn
teia ? Pentru a răspunde la această 
întrebare ar fi suficient să precizăm 
doar că la complexul de la Scînteia 
sporul de creștere în greutate a de
pășit anul trecut granița celor 1 00# 
grame pe zi, iar ambiția oamenilor 
este ca in acest an să realizeze un 
record absolut, de peste 1 150 grame 
pe zi. Dar acest răspuns este valabil 
numai in măsura în cape se referă la 
dimensiunea cantitativă a rezultate
lor, pentru că o apreciere exactă și 
completă a activității desfășurate 
aici aduce în prim-plan preocupări 
ce se materializează în metode și 
procedee despre care, perfecționate 
în continuare, se poate spune că vor 
revoluționa într-un fel concepția și 
tehnologia de creștere și îngrășare a 
taurinelor. Efortul stăruitor spre 

modernizare, spre asimilarea de noi 
tehnologii a culminat aici cu reali
zarea unui produs cu valențe deose
bite in sistemul de furajare a ani
malelor — Lactosilul — produs a 
cărui eficientă se măsoară nu numai 
în contribuția efectivă la creșterea 
sporului în greutate, ci mai ales prin 
rolul pe care îl are acesta în pro
cesul de conservare a nutrețurilor și 
cu deosebire a celor care se obțin în 
urma diferitelor procese fermentati
ve. Dar cel mai mult impresionează, 
la acest complex zootehnic, ordinea 
desăvîrșită și curățenia, care asigură 
animalelor microclimatul sănătos, ab
solut necesar unui regim de viață 
atît de diferit față de cel pe care 
îl oferă natura în condițiile siste
mului gospodăresc de creștere a tau
rinelor.

Dincolo însă de aceste realizări, de 
perspectivele dezvoltării complexului, 
„unitatea-pilot" de la Scînteia este 
un adevărat „șantier" al inteligenței 
creatoare preocupate să pună în 
lumină noi idei valoroase. Pentru că 
aici lucrează oameni pasionați de 

nou, cu spirit revoluționar, care, în 
locul traiului liniștit de după para
vanul soluțiilor primite de-a gata, 
și-au luat drept aliat știința și au 
pornit o ofensivă pentru o adevărată 
revoluție în agricultură. Drumul pe 
care l-a parcurs complexul de la 
starea de totală ineficientă . la bene
ficiile de acum, de ordinul milioane
lor de lei, ar putea constitui, in 
acest sens, un punct de plecare că
tre o mai deplină înțelegere a trans
formărilor care au avut loc aici. în
ființat in urmă cu 11 ani, complexul 
de taurine din comuna Scînteia a 
parcurs intr-o perioadă relativ scurtă 
de timp distanta de la zootehnia tra
dițională la zootehnia de tip indus
trial. Cu precizarea că pe atunci 
spiritul gospodăresc al oamenilor de 
aici nu prea avea nimic comun cu 
cel al adevăraților crescători de ani
male. Beneficiind pe parcurs de im
portante fonduri de investiții, vechile 
grajduri au fost înlocuite cu altele 
noi, care permit organizarea activi
tății in flux, cu maximum de efi
cientă economică. O activitate în care 

trebuie să produci și să prepari zil
nic hrana pentru un rulaj anual de 
12 000 taurine. Și nu orice nutre
țuri. Ci unele cu o valoare nutritivă 
și proteică în măsură să asigure rea
lizarea unui spor de creștere în greu
tate de cel puțin 1 000 grame pe zi, 
spor care să mențină în continuare 
unitatea în fruntea zootehniei româ
nești. în condițiile în care 560 de hec
tare. din cele 875. cit reprezintă tota
lul bazei furajere, sînt cultivate cu 
lucemă, anul trecut s-au realizat 
11 000 unități nutritive la hectar, fu
raje a căror valoare nutritivă a fost 
mult îmbunătățită prin adaosurile 
făcute în procesul de preparare a 
acestora. Dacă ar fi să dăm o expri
mare cantitativă a acestor îmbunătă
țiri, atunci este suficient să arătăm 
că, practic, de pe aceeași suprafață 
ca în urmă cu 11 ani se realizează 
astăzi o producție de furaje de 4 ori 
mai mare. Pe planul calității, saltul 
este și mai impresionant, chiar dacă 
exprimarea lui s-ar opri numai la 
evoluția sporului de creștere în greu
tate. Astfel. în mai puțin de un de

ceniu, acesta a crescut de la 285 gra
me la 1 008 grame pe zi, in timp ce 
costul de producție pe kilogramul de 
carne a scăzut cu 7 lei. Ca o conse
cință firească a acestor îmbunătățiri 
calitative, de la 12,5 milioane lei 
pierderi înregistrate în 1982 s-a reu
șit să se ajungă la 3,1 milioane lei 
beneficii în 1986, valoare ce a fost 
depășită în anul 1987 cu mai mult de 
jumătate de milion de lei.

Un moment de cotitură pentru 
activitatea acestui complex este 
anul 1986, cînd unitatea a realizat nu 
numai cele mai bune rezultate, dar 
a reușit să-și creeze și o bază mate
rială în măsură să-i garanteze pro
gresul ferm și sigur spre cotele înal
te ale actualelor exigențe ale noii 
revoluții agrare. Iar realizările anu
lui 1987 țin să confirme din plin ma
rile posibilități de care dispune uni
tatea pentru obținerea unor produc
ții și mai ridicate și eficiente. O ga
ranție a acestui progres o constituie 
forța de gindire și de acțiune a aces
tui colectiv care s-a întărit și mai 
mult o dată ce oamenii au acum 

conștiința adevăratei lor capacități. 
Cine sînt acești oameni 7 O parte 
din ei sînt la datorie de pe vremea 
cînd s-a bătut primul țăruș la com
plex. Alții — în frunte cu directorul 
asociației, tovarășul Gheorghe Man- 
du, sau cu medicul veterinar Tache 
Beli și inginerul Mihale Moroianu — 
au venit aici cu ambiția declarată 
de a dovedi prin fapte înalta lor cla
să zootehnică. Alături de ei se află 
grupul celor ce formează forța pro
ductivă a complexului, muncitori ti
neri cu o înaltă conștiință revolu
ționară și profesională dornici de 
a se afirma prin munca și faptele 
lor. Toți la un loc formează un pu
ternic și minunat colectiv de oameni, 
pentru care dorința de autodepășlre, 
de a realiza mereu mai mult în in
teresul dezvoltării intensive a agri
culturii. al ridicării zootehniei la ni
velul actualelor exigențe, se află mal 
presus de orice.

Florea CEAUȘESCU 
Milt ai VIȘOIU 
corespondentul „Scînteii"
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FORȚA SPIRITULUI CREATOR
Istoria mișcării muncitorești din 

tara noastră, parte integrantă a is
toriei poporului român, înscrie la doc 
de frunte in biografia sa eroică re
ceptarea timpurie, la scurtă vreme 
după apariția lor. a ideilor socialis
mului științific. însușirea lor crea
toare. folosirea lor ca o călăuză pen
tru analiza realităților românești, 
pentru descifrarea unor căi și mij
loace de acțiune corespunzătoare 
condițiilor concret-istorice ale tării 
noasțre. O strălucită confirmare a a- 
cestui adevăr o reprezintă scrisoa
rea adresată acum un secol, la 4 ia
nuarie 1888. de Friedrich Engels so
cialiștilor români, scrisoare 
tă în paginile prestigioasei 
socialiste „Contemporanul".

Scrisoarea lui Friedrich 
evidențiază interesul deosebit 
care acesta a urmărit evoluția miș
cării muncitorești din România, , 
preocuparea sa pentru cunoașterea 
limbii române si. prin ea. a unui 
popor cu un destin istoric zbuciu
mat. aflat la confluenta intereselor 
unor mari imperii, a 
voit să-și folosească 
nergie si putere de 
tru apărarea ființei 
primejduite.

în acest cadru, analiza publicații
lor socialiste românești, intre care 
„Revista socială" și ..Contempora
nul". a unor lucrări originale pre
cum „Ce vor socialiștii români ?“ și 
„Karl Marx și economiștii noștri", 
l-a dus pe Friedrich Engels la con
statarea că mișcarea socialistă din 
România își însușise temeinic și 
profund ideile socialismului științi
fic. aducînd totodată contribuții ori
ginale la tezaurul gînditii 
nare internaționale. „Cu 
cere am văzut — aprecia 
Engels în scrisoare — că 
din România primesc. în . 
lor. principiele de căpetenie ale teo
riei care a izbutit a aduna într-un 
mănunchîu de luptători mai pe loți 
socialiștii din Europa Si din Ameri
ca — e vorba de teoria prietenului 
mieu. răposatul Karl Marx“. Este o 
apreciere care onorează mișcarea 
noastră muncitorească, atestînd cu 
putere adîncile sale rădăcini istori
ce. atașamentul său nestrămutat fată 
de idealul socialist, profunda sa re
ceptivitate fată de ideile înnoitoare

publica- 
reviste

Engels
cu

unui popor ne- 
întreaga sa e- 
rezistentă pen- 
de neam grav

revolutio- 
mare plă- 

Friedrich 
socialiștii 

programul

ale fiecărei epoci, capacitatea sa de 
a le asimila creator.

După cum este cunoscut, pînă în 
anul 1888, mișcarea muncitorească și 
socialistă din România se afirmase 
in viata tării ca o puternică forță 
politică, integrată statornic efortu
lui general al poporului pentru în
făptuirea unor comandamente vita
le : dezvoltarea industriei naționale, 
soluționarea problemei agrare. în
noirea democratică a societății, fău
rirea statului national unitar si in
dependent. Ea străbătuse. în numai 
citeva decenii, ui iu'g drum pe ca
lea organizării rindurilor sale, pur
tase ample bătălii sociale, dovedind

dul Comunist Român a dovedit cu 
forța de netăgăluit a faptelor capa
citatea sa de a elabora o linie poli
tică clarvăzătoare, realistă, cores
punzătoare fiecărei etape istorice, in 
măsură să asigure izbinda țelurilor 
luptei sale ; propășirea și libertatea 
poporului nostru, independența, glo
ria și măreția României. Partidul a 
organizat mari' bătălii împotriva ex
ploatării capitaliste, a inițiat și con
dus larga mișcare națională antifas
cistă care a asigurat zăgăzuirea ani 
în șir a ascensiunii spre putere a 
fascismului, a acționat cu exempla
ră consecvență, în anii grei ai dic
taturii antonesciene, pentru unirea

TRADIȚII AIE MIȘCĂRII MUNCITOREȘTI DIN ROMÂNIA
o uriașă energie revoluționară și 
marea capacitate de abnegație si dă
ruire a clasei noastre muncitoare. 
Chiar în acel an. 1888. ea avea să 
trimită în parlament primii deputati 
socialiști. Militantii mișcării munci
torești și socialiste se aplecaseră cu 
exemplară stăruință asupra realită
ților românești. cu convingerea 
profundă că evoluțiile petrecute în 
viața unui popor solicită adecvarea 
permanentă a formelor și mijloace
lor de luptă la situațiile în continuă 
schimbare, că programele de acțiu
ne nu stat un dat imuabil, 
spirit, fuseseră însușite si 
principiile socialismului 
văzute si asimilate nu ca o ____  _
dogme osificate, ci ca o teorie vie 
ce se primenește necontenit, ca o ne
prețuită călăuză în lupta purtată 
pentru transformarea revoluționară 
a societății, pentru înlăturarea orîn- 
duirii nedrepte si edificarea unei 
lumi a justiției și echității sociale, a 
demnității omului și poporului.

Tezaurul gîndiril și experienței 
revoluționare a vechii mișcări socia
liste avea să fie preluat și îmbogă
țit necontenit și profund de către 
Partidul Comunist Român, viguros 
stejar cu adinei rădăcini în istoria 
națională, continuator strălucit al 
celor mai luminoase tradiții revo
luționare ale poporului. într-o în
delungă și glorioasă existență, Parti-

în acest 
ideile și 
științific, 
sumă de

tuturor forțelor patriotice, democra
tice, antifasciste într-un uriaș front 
de luptă antihitleristă. a condus na
țiunea spre biruința strălucită de la 
23 August 1944. Pe drumul inaugurat 
în acea fierbinte zi de istorie, parti
dul a organizat și unit puterile și 
energiile revoluționare ale maselor 
populare, mobilizîndu-le la înfăp
tuirea unei opere transformatoare și 
la o lucrare constructivă de o anver
gură fără precedent.

In viața partidului, a întregii țări, 
Congresul al IX-lea al partidului — 
congres care, ilustrînd voința unani
mă a tuturor comuniștilor, a între
gului nostru popor, l-a ales în frun
tea partidului pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — s-a gravat 
pentru totdeauna ca un eveniment 
istoric, deschizător de epocă nouă și 
rodnică, de împliniri fără egal. Parti
dul a devenit mereu mai puternic, 
prin forța -organizațiilor sale, prin 
capacitatea lor de a dinamiza ener
giile creatoare ale colectivelor mun
citorești în mijlocul cărora acțio
nează ; un partid puternic prin uni
tatea rindurilor sale, prin legăturile 
strinse și integrarea sa profundă în 
viața națiunii ; un partid urmat-cu 
neabătută încredere de întregul 
popor, care vede în politica parti
dului propriul său program de mun
că și acțiune revoluționară, progra
mul necontenitei dezvoltări economi-

co-sociale a țării, al libertății 
demnității naționale.

Aceste procese calitative de esen
ță petrecute in viața partidului, in 
afirmarea sa drept centru vital al 
societății, sint strins legate de gin
direa cutezătoare, profund științifică, 
a tovarășului Nicolae ^Ceaușescu, de 
vasta sa activitate politico-organiza- 
torică, desfășurată în fruntea parti
dului și a statului. Cu hotăritoarea 
contribuție a secretarului general al 
partidului, în anii care au urmat 
Congresului al IX-lea, a fost regîn- 
dită dintr-o perspectivă nouă în
treaga problematică a operei de edi
ficare a noii orînduiri, înlăturîndu-se 
șabloanele care înăbușeau gîndirea 
vie. spiritul înnoitor, formulîn- 
du-se teze, concepte și idei de mare 
valoare teoretică și practică, ce au 
îmbogățit necontenit patrimoniul 
gîndirii revoluționare. Vasta operă 
teoretică a secretarului general al 
partidului a făcut să pătrundă în 
toate domeniile vieții sociale un 
suflu nou și proaspăt, care a asigu
rat descătușarea marilor energii 
creatoare ale poporului, punerea de
plină în valoare a marilor virtuți 
ale socialismului ca sistem social- 
politic.

1888—1988... De la acea memorabilă 
scrisoare a Iui Engels, în care era 
apreciată activitatea socialiștilor ro
mâni, capacitatea lor de a-și însuși 
și aplica la condițiile specifice țării 
tezele socialismului științific a tre
cut un veac. Un veac de istorie în 
care tot ceea ce a constituit gind și 
aspirație înaltă, tot ceea ce a repre
zentat izbîndă pe acest drum se aso
ciază indisolubil cu lupta celor mai 
buni fii ai clasei muncitoare, a parti
dului politic revoluționar. Un veac 
de istorie care, prin lecțiile și învă
țămintele sale, prin marile izbinzi 
obținute de clasa muncitoare, de toți 
oamenii muncii, sub conducerea 
partidului comunist, dă temei încre
derii că. strins unit în jurul parti
dului, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. poporul 
român va urca noi trepte spre viito
rul comunist al patriei, adăugind noi 
înfăptuiri realizărilor mărețe de pînă 
acum, spre gloria acestui timp eroic, 
a eternei patrii române.

f
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Drăgășani - un oraș cu o dezvoltare multilaterală

Dimensiunea educativă a vieții culturale

Silviu ACH1M

„CREȘTEREA limbii
ROMÂNEȘTI

un mesaj veșnic

Văcărești / Las 
Creșterea limbei 
patriei cinstire“.

„Urmașilor mei 
vouă moștenire / 
românești / Și-a 
Mesajul lui Ienăchițâ Văcărescu ră
mine și azi o declarație simplă și 
plină de ardoare adresată viitorimii. 
El ar trebui scris pretutindeni, pe 
palmele școlarilor, pe arbori, pe 
frunze, pe cerul senin. Să fie1 citit; 
repetat și visat de poeți, de dascăli, 
de părinți și copii, de țineri și yirstîr 
nici — căci aceasta trebuie să fie 
preocuparea lor permanentă și une
ori chiar este, prin natura profesiei.

Activitatea dascălilor implică o 
mare, nobilă răspundere, fiindcă ma
terialul lor de lucru îl constituie ele
vul. El e pregătit in școală pentru 
viață și aceasta obligă la mai mult 
și la mai bine, pentru ca deschide
rile de viață, pe care le dorim trai
nice la copiii noștri, să nu aibă fi
suri. Capacitatea de a înțelege cu
noștințele predate la obiectele de 
învățămint, accesul la valorile cul
turii, formarea intelectuală și mora
lă. educarea patriotică a elevilor, 
toate sint mijloace de cunoaștere a 
limbii materne, limba română, limbă 
de stat, limba întregului popor, care 
îi ajută pe cetățenii patriei noastre 
să exprime, prin vorbire sau în scris, 
ideile, cunoștințele, sentimentele.

Grija pe care școala trebuie s-0 
manifeste în privința cultivării lim
bii la elevi se cere motivată de fap
tul că vorbirea limpede, scrisul co
rect sînt „uneltele" copilului, de care 
nu se va despărți toată viața, in
diferent de profesiunea aleasă, de 
mediul în care va munci și trăi. 
Aceste „unelte" il ajută să intre. Ia 
început. în tainele scrisului și citi
tului, mai tîrziu in tainele științei și 
culturii. îl ajută să își exprime gin- 
durile in legătură cu lumea Înconju
rătoare, cu noutățile puse la dispo
ziție de cărțile cu care vine în con
tact : cărți de istorie, fizică, chimie, 
biologie, geografie, matematică. în 
acest sens, limba și literatura româ
nă se înscriu prioritar intre instru
mentele pe care școala Ie folosește 
în educarea patriotică și revoluțio
nară a tinerei generații. Limba și li
teratura română au importanță deo
sebită fiindcă, însușindu-le, elevul 
parcurge istoria poporului : toate 
evenimentele sociale, politice, econo
mice, culturale din viața unui popor 
se oglindesc intr-o formă sau alta in 
limba lui. De aici decurge și necesi
tatea cultivării dragostei, a respec
tului pentru ceea ce au creat înain
tașii, precum și dorința de a con
tribui Ia îmbogățirea și dezvoltarea 
în continuare a patrimoniului nostru 
de valori. „Dascălul de română" are 
menirea de a fi un propagandist al 
limbii și literaturii române, al scrie
rii, citirii, vorbirii corecte, desfășu- 
rindu-și activitatea înflăcărată in 
rindul elevilor, dar și al colegilor 
de alte specialități, în rindul organi
zațiilor de copii și de tineret.

în Programul Partidului Comunist 
Român de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comunism este 
subliniată contribuția literaturii „la 
afirmarea. în forme specifice, a con
cepției înaintate despre lume și 
viață". Studierea limbii și literaturii 
române în școală contribuie la for
marea personalității omului nou, cu 
un larg orizont de cunoaștere. Din 
profilul spiritual al cetățeanului
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lipsi stăpîmrea 
a limbii națio-

anului 2000 nu pot 
corectă și nuanțată 
nale, inițierea in cunoașterea princi
palelor momente ale istoriei națio
nale, cunoașterea personalității artis
tice a scriitorilor reprezentativi și a 
operelor lor semnificative.

în prezent, sarcinile școlii în Culti
varea limbii sînt mult mai mari și 
mai complexe. Astăzi, '■toată popu
lația țării de la 6 la 16 ani se află 
în școală. Copiii vin din medii dife
rite (sociale, culturale, lingvistice), 
cu diferențe in dezvoltarea intelec
tuală, psihică : copii cu aptitudini și 
copii cu ritmuri lente de învățare. 
Misiunea școlii este să-i învețe carte 
pe toți copiii țării, să-i formeze pe 
toți buni cetățeni și harnici con
structori ai societății de miine. So
cotim că limba română reprezintă 
obiectul cel mai greu de predat, im- 
punind profesorului mult tact pen
tru ca elevul să-l urmeze. Acesta îl 
urmează — e un truism pedagogic 
— numai atunci cînd motivația e de
plină. Informația profesorului capă
tă valoare numai cînd dovedește 
priceperea de a o integra cunoștin
țelor elevilor la nivelul lor de în
țelegere.

Azi, cînd tehnica pătrunde atît de 
rapid în viața omului, in fața mij
loacelor audio-vizuale — înlocuitoare 
(fără efort) ale lecturii, lejer dar în
șelător — profesorului de limba româ
nă îi revine sarcipa de a dezvolta la 
elevi gustul pentru citit, de a le 
insufla ideea că numai prin lectură 
găsesc calea de a contrabalansa ex
cesul de tehnicism, de a-și dezvolta 
spiritul. Lectura rămine instrumen
tul Cel mai important al formării și 
autoperfecționării omului fiindcă îi 
stimulează memoria, imaginația, 
gindirea. Lectura proprie nu poate 
fi suplinită nici de radio, nici de 
televizor, nici de lectura în colectiv 
a presei, a unor opere sau fragmente 
de opere literare. Asimilarea infor
mațiilor date în școală, a mesajului 
oral sau scris depinde de descifrarea 
termenilor, expresiilor, frazelor. Or. 
scrisul sau cititul deficitar ridică, in 
unele cazuri. adevărate bariere în 
calea înțelegerii. Cum poate înțe
lege ce i se spune ori ce se citește 
un elev absolvent a patru clase pri
mare, nimerit în clasa a V-a, fără 
să deosebească între ele literele ? Va 
putea acesta să țină pasul cu cei
lalți ? Va putea să fie și el într-un 
permanent contact cu operele lite
rare ? Se va putea integra — mă în
treb — în cultură prin literatură, va 
putea asimila cunoștințe prin lec
tură 1

Formarea viitorului cititor de lite
ratură prin cultivarea deprinderii de 
lectură pină la a deveni necesitate 
cotidiană, prin lărgirea permanentă 
a ariei lecturilor și nu rezumindu-se 
doar la cele prevăzute de'programă, 
aceasta e suma preocupărilor dască
lului de română. Profesorul este un 
ghid care îndreaptă atenția spre 
frumusețe, astfel incit să dea im
presia elevilor că ei înșiși sint cei 
care au descoperit-o. în aceasta 
constă rolul creator al profesorului, 
arta sa de educator.

Prof. Silvia CIOBANU
Școolo cu clasele I—VIII 
nr. 202, București
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Vechiul și atît'de cunoscutul oraș 

Drăgășani a încetat de mult de a 
mai fi numai un celebru centru vi
ticol. Dezvoltarea moderrță și-a pus 
amprenta pe întreaga lui configura
ție economică, prin înălțarea unor 
puternice unități de industrie prelu
crătoare, care au atras spre activi
tăți noi mii de oameni. Concomi- 
ment, aspectul edilitar s-a modificat 
substantial prin adăugirea la fon
dul valoros mai vechi de construcții 
a unor edificii cu linie arhitectonică 
amplă. încadrate armonios în spațiul 
natural.

In consens cu această evoluție de 
ansamblu pozitivă, viata culturală 
s-a diversificat continuu, atît în in
stituțiile de profil, cit și în unitățile 
economice, instituții și școli, drăgă- 
șănenii folosind resursele lor na
tive pentru a susține o activitate 
spirituală mai intensă, prin care se 
urmărește dezvoltarea complexă a 
omului zilelor noasțre.' „Poziția- 
cheie". ca să-i spunem) astfel, o deți
ne prin profil casa de cultură orășe
nească. organizatorul principal al 
vieții culturale, fermentul unei 
munci calificate, cu obiective preci
se. Prin ansamblul manifestărilor 
desfășurate, aceasta și-a depășit cu 
mult capacitatea propriilor dotări 
modeste pentru cerințele actuale ale 
orașului prin utilizarea și a al
tor posibilități existente în între
prinderi și școli. Altfel spus, colec
tivul casei de cultură a devenit or
ganizatorul general al vieții 
rale, sub atenta îndrumare a 
tetului orășenesc de partid.

Multitudinea manifestărilor 
fășurate aproape cotidian fac 
da unei munci colective 
competente. atentă la 
reale, la obiectivele de ansamblu. 
Profesorul Marin Ciurduc. directorul 
casei de cultură, are motive de sa
tisfacții reale cînd își află munca 
răsplătită în Festivalul național 
„Cîntarea României" si de interesul 
pe care multi cetățeni ai orașului il 
dovedesc pentru tot ceea ce se rea
lizează aici. Ansamblul de cîntece 
și dansuri „Strugurelul" este bine 
cunoscut ta tară, ca și cel ce-1 con
duce. înzestratul instrumentist Con
stantin Ceaușu. Corul mixt cu cei 
120 de membri, sub bagheta prof. 
Adrian Codreanu. are un bogat re
pertoriu din creația contemporană 
de cîntece patriotice si revoluționa
re. prelucrări folclorice sau piese - 
clasice. Formația de teatru 
copii și tineret înscrie in stagiunile __ __ _____
.safe. <leț>pptriy.ă^Gacoselul neas.cul-... ..,,jii..în.in).uncă. ..Activul .obștesc este 

mai intens folosit în educația poli
tică. patriotică și revoluționară, a 
unei temeinice pregătiri profesiona
le si consolidării unei conduite mo
rale noi. Dezbaterile, mesele rotun
de. întîlnirile cu specialiști si cadre 
de conducere au adus în atentie cu 
mai multă insistentă „Activitatea 
politico-ideologică — element * de 
bază al formării conștiinței socialis
te". cu accent deosebit pe creșterea 
răspunderii profesionale, mai ales în 
rindul tinerilor. Se discută mai des 
în întreprinderi, direct la locul 
muncă, despre responsabilitatea 
îndeplinirea Sarcinilor de plan, 
analizează „cazuri" de abateri de 
disciplina tehnologică sau se caută 
soluții la unele probleme apărute în 
procesul de producție. Activitatea 
politico-educativă este mai preocu
pată de laturile vieții cotidiene, de 
creșterea spiritului civic, de cunoaș
terea Si explicarea legilor tării, de

Formațiile artistice primesc un spri
jin important din partea cercurilor 
de creație, proprii. Cenaclul literar 
„Gib I. Mihăescu". condus de Aure
lian Drăgușin. pe lîngă ședințele o- 
bișnuite sprijină cu texte grupurile 
de recitatori și satiric, participă la 
realizarea unor montaje literare cu 
ocazia unor evenimente deosebite, 
aniversare, organizează șezători li
terare în colaborare cu personalități 
ale vieții noastre artistice. Membrii 
cercului sînt prezenți în presa lo
cală sau literară cu lucrări proprii 
și susțin o remarcabilă acțiune de 
educație estetică, mai ales în școli. 
Cercul foto sau cercurile tehnico-a- 
plicative au cursuri de pregătire 
profesională unde pot obține o cali
ficare în specialitățile dactilografie. 
depanare radio-tv, ghizi turistici

însemnări 
din orașul Drâgâșani

întărirea familiei. In acest spațiu, un 
loc tot mai important este rezervat 
cărții, virtuților ei formative. A 
crescut, de aceea, rolul bibliotecii 
orășenești nu numai in buna folosi
re a unui fond de carte de peste 63 
mii volume, la care fac apel anual 
circa 5 400 cititori, ci și în implica
rea într-o serie de acțiuni privind 
popularizarea celor mai de seamă 
lucrări. „Prietenii cărții tehnico-ști- 
intifice" realizează in colaborare cu 
comisia inginerilor și tehnicienilor 
numeroase prezentări de cărți de 
specialitate, discuții cu oameni ai 
muncii din întreprinderi. întâlniri cu 
personalități reprezentative. Cartea 
tehnică ocupă un spațiu distinct în 
bibliotecă, ea si cea pentru copii. A- 
cestora le sint dedicate si alte ma
nifestări. cea mai apreciată fiind 
solemnitatea primirii în organizație 
a pionierilor si șoimilor patriei.

Solicitările modernizării economi
ce. dezvoltării conștiinței socialiste 
impun așezămintelor cultural-educa
tive găsirea unor modalități adecva
te. Unele iși găsesc rezolvarea in 
formele de acum consacrate, verifi
cate de viață. între acestea, cultiva
rea tradițiilor locale, cunoașterea 
personalităților de seamă sau a o- 
cupațiilor majore se regăsesc intr-un 
original, unic în țară, „Muzeu al viei 
și vinului". Deși de dată recentă 
(1983), vizitatorul se află in sălile ar
monios aranjate in fața unui ade
vărat istoric al unei ocupații stră
vechi în aceste părți de țară. Obiec
te din, cele mai diverse legate de a- 
ceastă ocupație, mostre ale produc
ției curente se regăsesc împreună cu 
mărturiile istoriei descoperite prin 
săpăturile arheologice de la Rusida- 
va. Alături de acestea pot fi aflate 
rezultatele de ultimă oră ale muncii 
depuse de specialiștii de la 
nea de cercetări si producție 
Drăgășani. cu numeroasele 
pări de creare a noi soiuri, 
rea producției microzonale sau noile 
utilaje aflate în studiu sau realizate. 
Prin alăturarea unui sector etnogra
fic. conținînd costume din zonă, mu
zeul tinde să dea o imagine cuprin
zătoare a evoluției in timp a unei 
așezări cu frumoase tradiții.

Viata culturală a localității ates
tă preocuparea oamenilor locului, a 
instituțiilor specializate pentru a- 
tragerea Ia forme organizate de ac
tivitate a tot. mai nțulțj, concetățeni. 
Proces de masă.. acesta tinde să se 
diversifice și. mai'ales, să se insti
tuie ca un autentic corolar al muncii 
polltîco-idoologice pen tril înfăptui
rea marilor obiective puse în fata 
oamenilor de aici, a întregului nos
tru popor, de Congresul al XIIT-lea, 
Conferința Națională, care solicită și 
mai multă investiție de pasiune, dă
ruire și inteligentă în munca cultu- 
ral-educativă.

sau pot practica baletul, gimnastica 
de întreținere etc. 
egalată numai de 
multi tineri le au 
perfecționarea lor . ____

Casa de cultură nu a rămas o sim
plă enclavă în viața orașului, ci iși 
face simțită prezenta prin acțiuni de 
îndrumare metodică si conlucrare cu 
alte unități economice. Consiliul o- 
rășenesc de educație politică si cul
tură socialistă, condus de tovarășul 
Dumitru Vlăduț. secretar adjunct cu 
problemele de propagandă al comi
tetului orășenesc de partid, remarca 
participarea a numeroase instituții 
și întreprinderi la viața culturală a 
orașului. La întreprinderea de talpă 
Si încălțăminte de cauciuc activează 
o cunoscută formație de muzică 
populară. un grup vocal la 
C.P.A.D.M.. o formație de teatru la 
Liceul industrial ș.a. Fenomenul are 
un evident caracter de masă, deși 
nu toate întreprinderile si nu toate 
formațiile reușesc să fie permanent 
prezente în desfășurarea vieții cul
turale.

în ultimul timp, mai ales în ln- 
tîmpinarea Conferinței Naționale a 
partidului, consiliul orășenesc de 
educație politică și cultură socialis
tă s-a orientat decis către acele ac
țiuni desfășurate în sprijinul perfec- 

pemru- -.ționării producției, al întăririi ordi
nii și disciplinei, creșterii răspunde-

Audienta lor este 
foloasele pe care 
in pregătirea sau 
profesională.

cultu- 
comi-

des- 
dova- 

serioase, 
solicitările

Statiu- 
viticolă 
preocu- 
crește-

.săli____________________ _________
tător" de Ion Lucian sau „Aude, 
vede Ușurelu vîntului ți Greul pă- 
mîntului" de Dorina Bădescu. 
fac deliciul micilor spectatori, 
din ei si interpreti, sau piese cu 
saj patriotic, cum ar fi „La o piatră 
de hotar" de I.D. Sirbu sau „Fata 
imposibilă" de Virgil Stoenescu. lu
crări pe care cei peste 20 de pasio
nați artiști locali, sub îndrumarea 
prof. Constantin Popescu, le-au pre
zentat în oraș, in localitățile din 
județ Si în alte părți din tară. La 
succesele acestora participă adesea 
in spectacole publice grupul de re
citatori și. cu deosebire, grupul sa
tiric ale căror programe înnoite 
de cîteva ori in fiecare an se dove
desc utile în activitatea educativă, 
cetățenească, ca si formația de mu
zică ușoară devenită o componentă 
de seamă a serilor cultural-educati
ve si a discotecii organizate de două 
ori pe săptămînă.

care 
unii 
me-

de 
in 
se 
la

a 
zi

Emil VASILESCU

Filmul românesc — cronică vie 
epopeii societății socialiste : o 
în București: PATRIA (11 86 25) 
9; 11; 13: 13: 17; 19
Grupaj tie filme documentar- 

Cunună 
9;

Eroismul muncii în filmul actualității
Citeva premiere cinema

tografice românești readuc 
in discuție — de această 
dată sub semnul unei îm
bucurătoare revigorări — 
problema filmului consa
crat actualității. Pornite de 
la scenarii, unele valoroase, 
și titluri ceva mai vechi, ca 
„Un oaspete la cină" (sce
nariu Ion Bucheru, regia : 
Mihai Constantinescu), dar 
mai ales recentele „Vulca
nul stins" (scris de Dumi
tru Carabăț, regizat de 
George Cornea) și „Cale 
liberă" (Romulus Lai — 
Nicu Stan), precedate de 
spiritualul „Secret al lui 
Nemesis" (datorat fanteziei 
satirice a lui Titus Popo- 
vici, regizată de Geo Sai- 
zescu) sînt filme ce se im
pun, in toată varietatea lor 
stilistică, de gen, formulă, 
prin aprofundarea proble
maticii actuale, a realități
lor inspiratoare, comentate 
artistic și nu fotografiate. 
Cînd scenariști 
niști iscălesc 
densitatea ideilor, 
replicilor definind oameni 
interesant!, aceste calități 
dramaturgice colorează viu 
pelicula, precum hîrtia de 
turnesol, punind în valoa
re potentele, specificitatea 
genului, valabilitatea, deo
potrivă, a dramei psiholo
gice ori a virulentei satire 
sociale cu efect terapeutic 
moral. Am pornit de la 
scenaristică. întrucit ea 
optează pentru o zonă 
sau alta a abordării reali
tății. dintr-un unghi mai 
amplu al interesului, sau 
unul mai îngust-periferic 
(deși istoria artei dovedeș
te că nu există teme mi
nore, există doar cineaști 
neinspirați). Dar chiar și 
în cadrul aceleiași arii de 
interes tematic, hotărîtoa- 
re este adîncimeă la care 
artistul aruncă sonda și 
mai ales calitatea „probe
lor de sol" extrase, dovezi 
concludente ale umanității 
contemporane. Or, filmele 
amintite reușesc tocmai a- 
ceste „probe" emoționante

profesio- 
partitura, 

bogăția

ale abnegației și mobiliză
rii energiilor constructive 
necesare unei societăți 
ce-și pune in față obiec
tive din ce in ce mai înal
te. Efortul unei echipe de 
oameni ai șantierului che
mați la o construcție „in 
premieră absolută" pe țară 
metroul (mindrie 
ră națională) și 
originale care se impun ; 
inventivitate. răspundere, 
curaj, perseverență („Cale 
liberă") ; obstinanta căufa- 
re a unui grup de geologi 
pentru descoperirea mine
reului prețios, care se chea
mă cupru, si altul, tot pre
țios : solidaritate și încre
dere în munca de echipă 
(;,Vulcanul stins"). Ori în
sușirea. deloc ușoară, a 
„alfabetului conviețuirii", 
cum îi spun realizatorii 
„Oaspetelui la cină", preo
cupați de problemele cu
plului tinăr, de „crizele" 
lui de creștere și de matu
rizare — sint „teme" de 
viață aduse in prim-plan 
și studiate dinamic, în pa
sionanta lor evoluție, si nu 
static, „in vitro". In „Vul
canul stins" arde o pati
mă : cea a exploratorului 
de noi zăcăminte, dar si de 
„zăcăminte" umane ca : 
îndrăzneală, hotărire, cre
dință în profesia ce presu
pune și un generos spirit 
de echipă. Dispariția tra
gică a eroului în ajunul 
victoriei e altă temă care 
a dat ecranului multe va
lori antologice. Ce e nou 
în acest film specific nu
mai acestei societăți care 
stimulează, unește toate 
forțele ei creatoare în a- 
celași efort de edificare 
materială, dar și morală, 
a unui om nou cu însușiri 
deosebite, capabil să-și 
depășească egoismul finan
ciar — e tocmai imaginea 
acestei generozități în ac
țiune, aș numi-o. O for
mulă de existență „pe 
viu", dezvoltată de subiect, 
și nu retoric afirmată — 
dezvoltată printr-un perso
naj ce se poate alătura cu

ia sca- 
soluțiile

galeriei
ai

unor eroi 
filmului 

românesc. 
— om as-

cinste 
memorabili 
contemporan 
Eroul — Btrejan 
pru, de munte, fără ocoli
șuri, nemenajmdu-și cole
gii care s-au retras, co
mod, la „căldurică și ceai 
de mușețel", reușește, prin 
exemplul său de dăruire 
și hotărire, temeritate, să 
declanșeze in jur noi am
biții ce părsau amorțite. 
Să orienteze spre un țel 
important energii tinere 
ce se consumau intr-o fron
dă lipsită de sens, intr-un 
egoism- de „solist" răsfățat 
(un pianist atras de geolo
gie mai mult din ambiții 
demonstrative decit din 
interes real pentru profe
sie). Prin intermediul unor 
actori sensibili și inteli- 
genți. ca Mircea Andreescu. 
Adrian Pintea, Alexandru 
Repan, personajele „tră
iesc" experiențe hotărîtoa- 
re. O reevaluare critică a 
poziției fiecăruia, în per
spectiva apropiatului dez- 
nodămint al accidentului, 
dă filmului, cu sfîrsit dra
matic, o notă tonică, de în
credere in capacitatea de 
regenerare umană. In for
ța unei colectivități de a-și 
regăsi suflul, încrederea 
salutară. O rețea compli
cată de retrospective (dar 
lesne de „citit" printr-o 
izbutită diferențiere a sec
vențelor filmate alb-negru, 
de cele color reprezentînd 
timpul prezent al povesti
rii) refac sugestiv mica 
istorie a relațiilor din a- 
ceastă echipă.

„Cale liberă" adoptă, 
dimpotrivă, ca modalitate 
de povestire, o formu
lă reportericesc-documen- 
tară. urmrnd citeva mo
mente încordate din mare
le „film1" al construcției 
metroului românesc. Ob
servația e vie, directă, pă
trunzătoare, dar acțiunea 
e fără mari reverberații în 
destinul personajelor. Echi
pa de constructori a in
ginerului Truică vine la 
București, gata constituită, 
deci rodată la greu pe un

alt șantier ; absolut noi 
sint problemele care i se 
pun in față și pe care tre
buie să le rezolve practic, 
operativ, fără ezitări care 

■ ar intirzia construcția.
Abnegația și unitatea echi
pei e tacă o dată probată 
cu prilejul unei nopți de 
mobilizare pentru salvarea 
unui zid inundat ce peri
clita lucrarea. Notația e 
nervoasă, aparatul nu are 
nici el timp prea mult să 
intirzie pe fețele celor 
care lucrează in tensiune. 
Senzația de satisfacție 
după salvarea zidului e 
transmisă cu o anume so
brietate. Un alt moment 
de suspans cinematografic, 
de astă dată în planuri 
lungi, lente ; dezamorsarea 
unei vechi bombe găsite in 
subteran, moment de re
velare a curajului și pri
ceperii celor ce lucrează 
cu migală la eliminarea 
pericolului (ce tensiune 
creează fluieratul lui Do- 
rel Vișan, mic artificiu cu 
care genistul își maschea
ză emoția I). O portretisti
că mai bogată ^urmărește, 
într-o alternanța de prim- 
planuri. ne cei care așteap
tă cu sufletul la gură eli
minarea pericolului, dar 
mai ales pe voluntarul 
urcat la volanul basculan
tei ca s-o oprească la un 
pas de dezastru. Caracterul 
excepțional al acestei si
tuații dramatice nu dimi
nuează însă dimensiunea 
eroismului cotidian, abne
gația, spiritul de dăruire 
pe care spectatorul Ie ad
miră in faptele acestor 
exemplari oameni ai mun
cii din zilele noastre. Viața 
nu ți-o riști (ca în secven
ța amintită) decît, poate, o 
singură dată. Dar accep
tarea zilnică a tensiunii, a 
emoției fiecărui pas în 
înaintarea construcției sub
terane, mobilizarea perma
nentă pentru găsirea solu
țiilor. îndoielile, nopțile 
nedormite, așteptările (atît 
de laconic sugerate, atît 
de energic și expresiv de 
către un regizor ce nu face

caz de „analiză", ci o preia 
in acțiune dinamic, ca pe 
un dat firesc) nu presu
pun ele toate un eroism de 
durată, poate chiar mai 
curajos decît gestul spec
taculos al unui singur mo- 
ment-limită ? Iar aceste re
flecții generale pe care ți 
le stirnește filmul „Cale 
liberă" izvorăsc organic 
dintr-o suită de secvențe 
încărcate de emoție. Pe 
biroul inginerului supraso
licitat apare in fiecare di
mineață o cafea fierbinte 
pusă de o „zină" miste
rioasă. La capătul multor 
zile și nopți de efort, 
„zina" apare în persoană, 
lingă termos, veghind obo- 

eroului 
apa, ci- 
inghețat. 
dragoste 

zgîrcită în manifestări, dar 
bogată in semnificații ne 
sugerează ..Cale liberă", 
prin doi actori de inteli
gentă modernitate a inter
pretării : Eniko Szilagyi- 
Dumitrescu și Emil Hossu. 
Personal și general-social 
într-o îmbinare continuă 
ca a existentei înseși, ac
ceptarea celor doi îndră
gostiți a unui sentiment 
care presupune mai multe 
zile și nopți de așteptare 
decît de „împlinire" se 
face în film, la fel de sim
plu și firesc, fără mari 
vorbe, ca și acceptarea sa
crificiului pe care îl 
supune profesia de 
structor. Ca un dat 
mal, înscris în codul 
în deontologia 
Să trăim astfel 
gerează emotionant. prin- 
tr-un limbaj dinamic, a- 
ceste filme, incit „să nu 
murim degeaba" (cum spu
ne unul din personajele 
„Vulcanului stins"). E un 
îndemn ne care arta ni l-a 
făcut dintotdeauna, 
marile ei 
oferită. E 
care arta 
ni-1 face, 
și expresivitate.

sită întoarcerea 
din „războiul" cu 
mentul. pămintul 
O poveste de

pre- 
con- 
nor- 
etic, 

profesiei. 
- ne su-

prin 
exemple umane 
un îndemn pe 
zilelor noastre 

uneori, cu forță

Alice MANOIU

artistice stih genericul : 
de lauri : SCALA (11 03 72) 
11; 13; 15; 17; 19
O Cale liberă — 15; 17; 19, Luptă
torul cu sabia — 9; 1,1; 13 : FLQ- 
REASCA (33 21 79)
0 Vulcanul stins — 15; 17; 19,
Program pentru copil — 9; 11; 
13 : ARTA (21 31 86>
O Moromeții : PROGRESUL
(23 94 10) — 15: 18
© Program special pentru copil 
și tineret: DOINA (16 33 38) — 9; 
11; 13; 15: *"•
0 Pădurea
(59 53 15) —
O Totul se
(16 28 79) —
FEROVIAR
15; 17;
9; ii;
A Secretul lui Nemesis : 
MICA A PALATULUI — 
19,30, VIITORUL (10 67 40) 
16,30; 19
0 Paso doble pentru trei
PURI NOI (15 61 10) —
13; 17: 19
© O femeie singură :
(50 43 58) — 15: 17: 19
0 Cucoana Chirița :
(50 35 94) — 9; 11: 13; 1
© Mirajele iubirii :
SĂRII (31 2813) —
AURORA (33 04 66) — 
15: 17: 19
© Călărețul fără cap : CIULEȘTI
(17 53 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 19

17; 19
de fagi : STUDIO 
10: 12.30; 15; 17: 19 
plătește : VICTORIA 
9: 11: 13; 15; 17; 19, 
(50 51 40) — 9; 11; 13;

19, FLAMURA (83 77 12) — 
13: 15; 17: 19

SALA
17,15; 

— h;

9;
: TIM- 
ii; 13;

BUZEȘTI
DACIA

13: 17; 19
DRUMUL

15; 17; 19. 
9; 1.1; 13;

© Teatrul Național (14 71 71. Sala 
mare) : Caligula — 18; (sala Am
fiteatru) icampionul — 18; (sala 
Atelier) : Faleza — 18
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Seară 
de sonate. Marin Cazacii — vio
loncel, Steluța Radu — pian — 18
• Opera Română (13 18 37): Flau
tul fermecat — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48): 
Mam’zelle Nitouche — 18
© Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu, 
14 75 46) ; Noțiunea de fericire —
— 18; (sala Grădina Icoanei,
11 93 44) : Uriașii munților — 18 
© Teatrul Mic (14 70 81) : O femele 
drăguță cu o floare și ferestre 
spre nord — 18
0 Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Bătrina și... hoțul — 18,30
0 Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Pețitoarea — 18
O Teatrul „C.I. Nottara" (59 31 03, 
sala Magheru) : Scaplno — 18; 
(sala Studio) : Iva-Diva — 18.30
9 Teatrul Glulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Așteptam pe altcineva
— 18: (sala Giulești, 18 04 85) : 
Medalionul de argint — 18
0 Teatrul sallric-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy, 15 56 78) : 
Savoy, Savoy — 18
A Teatrul „Ion Creangă" (50 26 35): 
„Extemporal la... varietăți" — 
10,30
0 Circul București (10 41 95) 1 
Cavalcada circului — 18,30
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Valorificarea operativă a rezultatelor 
cercetării - prioritate a actualei etape 

de dezvoltare economico ■ socială a țării

Viața economico-socială 
a localităților patriei

DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SCINTEI1"

(Urmare din pag. I)
pe tot parcursul ciclului cercetare- 
proiectare-producție, dar mai cu 
seamă in sfera aplicării, adică acolo 
unde se cuantifică și se „recoltea
ză" rezultatele.

Pentru tara noastră, aflată în plin 
proces de dezvoltare intensivă, 
transferul tehnologic rapid repre
zintă însăși pirghia înnoirii, a ob
ținerii unor eficiente sporite in 
toate domeniile. Cu atît mai nece
sară este accelerarea acestui proces 
in industria construcțiilor de mașini 
cu cit rata înnoirii tehnologiilor 
și produselor din acest sector de
termină, intr-o măsură hotăritoare, 
progresul ' tehnic și modernizarea 
proceselor de producție din toate 
celelalte ramuri ale economiei na
ționale. îndeosebi în ultimii ani. în 
țara noastră, in cea mai mare parte 
a sectoarelor industriei constructoa
re de mașini se înregistrează o sub
stanțială diminuare a duratei cer
cetărilor. cit și b comprimare apre
ciabilă a intervalului de timp ne
cesar transferului acestora in pro
ducție. Acest lucru a necesitat adap
tarea modalităților de organizare a 
muncii noastre în raport cu pro
gramele la care sîntem angrenați și 
cu necesitatea folosirii cu maximum 
de randament a potențialului uman 
și material de care dispunem. în 
acest sens, am pus accent pe abor
darea integrală a întregului ciclu 
cercetare-proiectare-aplicare indus
trială astfel ca institutele să răspun
dă de realizarea, pe cit posibil, a tu
turor fazelor, cu apeluri minime la 
colaborări din exterior. Aceasta a 
determinat. în primul rînd. dezvol
tarea capacităților noastre de pro
ducție industrială, ceea ce înseamnă 
că putem executa cu forțe proprii 
modele, prototipuri, utilaje si siste
me de utilaje pentru aplicarea in
dustrială a noilor tehnologii. Expe
riența a demonstrat că in acest fel 
putem obține scurtări apreciabile 
ale ciclurilor cercetare-proiectare- 
producție. reducerea la minimum a 
riscurilor care apar uneori în intro
ducerea noului în producție. De 
pildă, timpul necesar cercetârii-pro- 
iectării și execuției liniei de montaj 
automat a rulmenților cu diametre 
cuprinse între 12—30 mm s-a redus 
cu o treime, tocmai datorită faptului 
că majoritatea lucrărilor incluse in 
aceste faze s-au realizat in institut. 
La fel. a fost obținută o diminuare 
cu circa 6 luni a timpului. necesar 
abordării tehnologiilor speciale pri
vind anodizarea dură și teflonarea 
pistoanelor etrierelor de frină pen
tru .,Oltcit“, pentru care inclusiv dis
pozitivele și standurile necesare au 
fost realizate în secțiile de pro
ducție ale institutului.

Asimilarea și generalizarea solu
țiilor. tehnicilor și tehnologiilor ob
ținute de către cercetarea științifică 
și ingineria tehnologică nu numai in 
acea unitate productivă beneficiară 
a contractului de cercetare, ci în- 

ÎNVĂTĂMlNTUL ROMÂNESC 
-factor activ în educarea și formarea 

tinerei generații

tr-un număr cit mai mare de între
prinderi industriale constituie astăzi 
o problemă la fel de importantă ca 
insăși scurtarea ciclului cercetare- 
proiectare-producție. în etapa actua
lă. așa cum s-a subliniat și la re
centa Plenară a Consiliului Național 
al Științei și învățămintului. cadrul 
cel mai propice de asimilare și ge
neralizare a noului științific și teh
nologic ii constituie ampla acțiune 
de organizare si modernizare a pro
ceselor de producție. Prin însăși mo
dul de concepere și derulare a aces
tui important program — aflat sub 
directa indrumare a tovarășei aca
demician doctor inginer Elena 
Ceaușescu — se are in vedere, in 
primul rînd. asimilarea și generali
zarea cu promptitudine a experien
ței înaintate, a tuturor soluțiilor ce 
și-au dovedit valoarea și eficiența 
într-un anumit sector de activitate 
cu efecte deosebite- asupra creșterii 
productivității muncii. reducerea 
cheltuielilor de producție, creșterea 
calității și competitivității produse
lor. Acest lucru nu exclude, bineîn
țeles. abordarea unor noi teme de 
cercetare și inginerie tehnologică ce 
vin să satisfacă anumite cerințe. în
deosebi pe linia mecanizării și auto
matizării, a modernizării unor pro
cese tehnologice devenite de-acum 
necorespunzătoare. în acest sens, 
în anul 1987, institutul nostru a avut 
de rezolvat. în cadrul progra
melor de modernizare, o serie de 
teme cum ar fi : linia de montaj a 
diferențialelor pentru autoturismele 
A.R.O. ; grunduirea calaforetică a 
caroseriilor, fosfatarea și vopsirea 
cu rezistentă mare la coroziune a 
caroseriilor. pentru întreprinderile 
de autoturisme din Pitești. Cimpulung 
și Timișoara ; automatizarea mon
tajului tripodelor de la transmi
sia autoturismului Dacia ; alimenta
rea automată a preselor de calibrare 
cu piese de formă simplă penttu în
treprinderea „Sinterom" Cluj-Napo- 
ca; cercetări privind elaborarea și o- 
mologarea unor noi procese tehnolo
gice de acoperiri galvanice a organe
lor de asamblare cu destinație specia
lă ; echipamente pentru control și 
conducere a proceselor in liniile de 
galvanizare pentru întreprinderea 
mecanică Brașov. „Oltcit", întreprin
derea mecanică Tg. Secuiesc ; meca
nizarea liniilor de fabricat jenți auto 
la Fabrica de jenți auto Drăgășani și 
altele.

Se poate constata că rezultatele 
unor teme de cercetare si inginerie 
tehnologică încercăm să le aplicăm 
în toate unitățile industriale la care 
acestea se’ pretează. Există însă în 
portofoliul nostru un mare număr 
de soluții, de tehnologii și de pro
iecte ale unor mașini și utilaje de 
mare eficientă economică — rezulta
te in urma contractelor de' cercetare 
încheiate cu anumite unități indus
triale — care răspund anumitor ce
rințe. mereu actuale, ale producției, 
cum ar fi creșterea productivității, 
diminuarea consumurilor energetice 
și de materiale, etc. Din păcate, a

ceste teme nu sînt aplicate decît 
parțial, in una. două sau trei între
prinderi. ele puțind fi insă preluate 
și generalizate în zeci de unități. 
Cine trebuie să se preocupe de ex
tinderea aplicării lor pe o scară cit 
mai largă 1 Firește. în bună măsură 
și noi. institutele de cercetări. Pro
blema este mai simplă dacă între
prinderile aparțin ministerului nos
tru. în acest caz. avem chiar datoria 
de a interveni și de a imp’ine apu
carea acestor soluții, fapt pe care 
l-am și făcut atunci cînd am avizat 
măsurile cuprinse în programele de 
organizare și modernizare ale în
treprinderilor aparținînd M.I.C.M. 
Mai mult, pentru a înlesni cunoaște
rea unor realizări ale noastre am în
tocmit cataloage speciale, ce cuprind 
cîteva sute de soluții tehnologice, 
mașini și utilaje, printre care teh
nologii și echipamente de vopsire 
fără aer. pentru acoperirea suprafe
țelor cu pulberi din mase plastice, 
acoperiri decorativ-protectoare cu 
crom negru, instalații de control 
complex multidimensional pentru 
diferite piese și subansamble ale au
toturismelor. cit si o întreagă serie 
de tehnologii informatice dezvoltate 
de institut privind proiectarea teh
nologică și constructivă asistată de 
calculator. Toate acestea le-am difu
zat nu numai la direcțiile tehnice ale 
unor ministere sau la unele centra
la industriale, ci și direct unor în
treprinderi cu profil de construcții 
de mașini, dar care nu aparțin mi
nisterului nostru. Rezultatul ? Prea 
putini sînt cei care au solicitat in
formații. documentație tehnică sau 
sprijin pentru preluarea și aplicarea 
swluțiilor noastre.

Iată de ce consider că în perioada 
care urmează, decisivă pentru în
făptuirea celei de-a doua etape a 
programului de organizare si mo
dernizare a producției, este necesa
ră din partea specialiștilor din in
dustrie. a serviciilor și direcțiilor 
tehnice din centrale si ministere o 
intensificare a efortului de informa
re. de depistare și cuprindere in 
programele de organizare și moder
nizare a celor mai valoroase Soluții 
pe care cercetarea științifică și ingi
neria tehnologică națională le-a rea
lizat pină în prezent.

Pășim intr-un nou an de mari în
făptuiri sub semnul însufletitoarelor 
chemări ale conducătorului nostru 
iubit de a pune la temelia înfăp
tuirii programelor de organizare și 
modernizare tot ceea ce s-a creat 
mai prestigios. în gîndirea tehnică 
originală, rezultatele cele mai valo
roase ale actualei revoluții tehnico- 
științifice. Numai așa vom avea cer
titudinea că se va realiza saltul ca
litativ pe care tara noastră și l-a 
propus în acest cincinal. Experiența 
demonstrează că atunci cind sînt a- 
sumate răspunderi, cînd există inte
res și pasiune se găsesc si formele 
de a pune în operă această uriașă 
forță de producție care este inteli
genta tehnică, in genere gindirea 
'Creatoare.

FOCȘANI : Dotări 
cu tehnică de calcul

în cadrul programului de orga
nizare și modernizare a producției, 
la începutul acestui an la între
prinderea de scule și elemente hi
draulice din Focșani a fost pus in 
funcțiune,' în cadrul oficiului de 
calcul al unității, un calculator 
Felix C 5 000. Noua dotare tehnică 
va prelua 70 la sută din volumul 
operațiunilor de calcul privind 
pregătirea tehnologică a fabri
cației. 50 la sută din cele 
legate de programarea și ur
mărirea producției, 60 la sută din 
volumul operațiunilor de calcul 
privind aprovizionarea. Pe calcula
tor vor mai fi implementate un 
mare număr de date din sfera ope
rațiunilor de planificare, financiar- 
contabile și din alte domenii de 
activitate ale intreprinderii. (Dan 
Drăgulescu).

BACĂU : Apartamente 
noi pentru oamenii muncii

Colectivele de muncă din cadrul 
Trustului-aritrepriză generală con- 
strucții-montaj Bacău au înălțat în 
1987 peste 3 000 de apartamente. 
Aceasta ridică Ia 8 750 numărul a- 
partamentelor construite și puse la 
dispoziția oamenilor muncii din 
municipiile și centrele muncitorești 
de pe văile Bistriței. Trotușului și 
Tazlăului în actualul cincinal. în 
anul 1988 pentru oamenii muncii 
din județul Bacău vor fi construite 
încă 3 200 apartamente. Dintre a- 
cestea, 1 500 apartamente se află 
deja în diferite stadii de construc
ție, ele constituind front de lucru 
pentru constructori pe timpul iernii. 
(Gheorghe Baltă).

BRAȘOV : Noi 
microhidrocentrale

în incinta Combinatului de ce
luloză. hîrtie și cartoane din Zăr- 
nești a fost dată în exploatare o 
nouă microhidrocentrală. care pune 
în valoare potențialul energetic al 
apei din conducta de alimentare a 
combinatului. Ea se alătură astfel 
microhidrocentralelor Bran I și Co- 
dlea II puse in funcțiune în ulti
mul timp. în curind, va în
cepe să producă energie electrică și 
microhidrocentrală Bran II, cu o 
putere de 1 500 kW. Pe cursurile 
de apă ale județului Brașov se 
află în execuție alte 4 microhidro
centrale. cu o putere totală de 
5 600 kW. în cursul anului 1988 
vor începe'lucrările de execuție la 
alte 4 microhidrocentrale. (Nicolae 
Mocanu).

BISTRIȚA : Laborator 
de sudură

în cadrul întreprinderii de utilaj 
tehnologic' de be' platforma Indus
trială a municipiului Bistrița a fost 
amenajat un nou laborator de su
dură în cadrul căruia se efec
tuează omologarea tuturor proce
deelor de sudură cunoscute, a ma
terialelor pentru sudură. Tot aici 
are loc atestarea sudorilor. Labora
torul răspunde pe deplin nevoilor 
perfecționării acestui gen de acti
vitate. care deține aproape o trei

me în totalul manoperei din între
prindere. Tot prin intermediul la
boratorului își vor imbogăti cu
noștințele profesionale, in fiecare 
an. peste 600 de sudori. (Gheorghe 
Cri șan).

ALEXANDRIA : Noi spații 
comerciale

în zona centrală a municipiului 
Alexandria, la parterul moderne
lor blocuri de locuințe construite 
pe bulevardul Libertății, au fost 
date in folosință noi unități comer
ciale pentru produse alimentare și 
industriale : complexul de ali
mentație publică ..Bulevard" (co
fetărie. restaurant și ' braserie), 
restaurantul „Victoria", magazinul 
„Bazar", o unitate pentru desface
rea produselor, din sticlă și alte
le. cel mai mare magazin din 
județ pentru vinzarea legumelor 
și fructelor, „Fortuna". Zestrea 
comercială a municipiului s-a 
îmbogățit numai în ultimul an cu 
unități avind o suprafață totală 
de peste 4 000 metri pătrați. (Stan 
Ștefan).

VASLUI : înnoirea 
producției

în întreprinderile industriale ale 
județului Vaslui, prin realizarea 
și aplicarea a 26 de noi teh
nologii de mare eficientă, au 
fost fabricate noi tipuri de rul
menți pentru industria aero
nautică și centralele nucleare, ma- 
șini-unelte și linii de transfer de 
inaltă productivitate. manometre 
diferențiate pentru agenți frigori
fici. echipamente electrotehnice și 
pneumatice, confecții, utilaje pen
tru industria alimentară și altele. 
(Petru Necula).

Noi edificii de cultură

BIHOR :
Peisajul edilitar al comunei Po

pești. situată în bazinul minier 
Voivozi, s-a îmbogățit cu o modernă 
casă de cultură, realizată prin 
contribuția materială și in muncă 
a localnicilor. Ea reunește o 
sală de spectacole cu 400 locuri, 
bibliotecă, săli expozittonale. și spa
ții destinate cercurilor și cursurilor 
artistice și tehnico-aplicative. (loan 
Laza).

VASLUI:
La puțin timp după ce a fost 

inaugurată multifuncționala Casă 
a arțelor, zestrea edilitară a muni
cipiului Vaslui s-a îmbogățit cu un 
nou. frumos șl modern edificiu de 
cultură — cinematograful „Inde
pendența". Realizat cu aportul sec
ției de proiectări a consiliului 
popular județean, al altor între
prinderi, de lucrătorii șantierului 
nr. 1 al I.A.C.M. Vaslui, noul cine
matograf are o capacitate de 650 de 
locuri și asigură proiecția filmelor 
pe ecran panoramic, cinemascop și 
normal. (Petru Necula).

Tovarășului ATHOS FAVA
Secretar general al Partidului Comunist din Argentina

Cu prilejul celei de-a 70-a aniversări a creării Partidului Comunist din 
Argentina, in numele Partidului Comunist Român și al meu personal, vă 
adresez dumneavoastră, tuturor comuniștilor argentinieni, calde felicitări, un 
salut frățesc revoluționar, împreună cu cele mai bune urări, de succes în acti
vitatea pe care o desfășuraji pentru promovarea aspirațiilor fundamentale 
de libertate și dreptate socială, de democrație și progres ale oamenilor 
muncii, ale întregului popor argentinian.

Folosesc acest prilej pentru a releva raporturile de prietenie, colaborare 
și solidaritate militantă statornicite între partidele noastre, exprimînd, tot
odată. convingerea că ele vor continua să se dezvolte și in viitor in interesul 
comun și al cauzei socialismului și păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Domnule președinte,
Cu ocazia celei de-a 40-a aniversări a proclamării Republicii îmi este 

deosebit de plăcut să vă adresez dumneavoastră, și prin dumneavoastră 
poporului prieten român, vii și călduroase felicitări din partea mea și a 
poporului zairez, regrupat în sînul Mișcării Populare a Revoluției.

Acest fericit prilej îmi permite să vă transmit cele mai bune urări pen
tru fericirea dumneavoastră personală, precum și pentru prosperitatea fru
moasei dumneavoastră țări.

Exprim convingerea, domnule președinte, că relațiile de prietenie și co
operare statornicite atît de fericit între țările noastre se vor întări și mâi 
mult spre binele popoarelor noastre.

Cu cea mai inaltă considerație.

Mareșal MOBUTU SESE SEKO KUKU 
NGBENDU WA ZA BANGA

Președintele Fondator al Mișcării Populare a Revoluției,
• Președintele Republicii Zair

Cronica zilei
Cu prilejul celei de-a 65-a ani

versări a creării Uniunii Republici
lor Sovietice Socialiste, marți a a- 
vut loc. la clubul întreprinderii de 
construcții navale din Constanța, o 
adunare festivă, la care au luat parte 
numeroși oameni ai muncii.

Despre semnificația evenimentului 
aniversat au vorbit Gheorghe 
Dimoiu. directorul întreprinderii, și 
A. I. Krugleak. consulul general al 
U.R.S.S. la Constanta.

în acest cadru, vorbitorii au re
liefat tradiționalele legături de

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 6 ianuarie (ora 20) — 9 ia
nuarie (ora 20). In țară : Vremea va 
fi caldă și în general închisă, iar cerul 
variabil, mai mult noros în partea a 
doua a intervalului, cînd vor cădea 
precipitații locale, mai ales în regiu
nile din vestul și sud-vestul țării, pre
cipitații care, în regiunile din nordul, 
centrul și estul teritoriului, vor fi și 
sub formă de lapoviță și ninsoare. La 
munte va ninge. Vîntul va sufla slab 
pînă la moderat, cu unele intensificări 
la munte și în pstul țării. Tempera
turile minirhe vor /oscila între minus 5 
și plus 5 grade, iar maximele între 
«Zero și 14 grade, ,mat ridicate în prima 
zi. Se va produce ceață, mai ales în 
zonele depresionare și de cîmpie. în 
București : Vremea va fi caldă și in 
general închisă, iar cerul mai mult 
noros. In partea a doua a intervalu
lui vor cădea precipitații, mai ales 
sub formă de ploaie. Vînt slab pînă la 
moderat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 1 și plus 2 grade, 
iar maximele între 3 și 7 grade. Se va 
produce' ceață, mai ales noaptea șl 
dimineața. 

prietenie dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist al Uniu
nii Sovietice, dintre țările și po
poarele noastre și au evidențiat con
tribuția esențială a înțelegerilor con
venite cu prilejul întîlnirilor și con
vorbirilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Mihail Gorba- 
ciov la promovarea și amplificarea 
acestor relații, la dezvoltarea colabo
rării româno-sovietice în interesul 
reciproc, al cauzei socialismului și 
păcii.

(Agerpres)

Adminisfrația de Stat 
Loîo-Pronosport 

informează :
După cum se știe, LOZUL ÎN

PLIC și-a ciștigat o popularita
te de necontestat, impunîndu-se 
atît prin gama variată de cîști- 
guri, cît și prin simplitatea și 
operativitatea formulei. Por
nind de la preocuparea con-' 
stantă de a veni în întîmpina- 
rea dorinței participanților. Ad
ministrația de Stat Loto-Prono- 
sport a întreprins. în ultimul 
timp, o serie de măsuri me
nite să extindă și să diversifice 
paleta de opțiuni a iubitorilor 
acestui sistem-, în acest context. 
se înscrie, și „LOZUL ANULUI. 
NOU. emisiune specială limita* 

„ tă aflată- in VTazhde' la agenții-’0* 
le și vînzătoriî volanti din re
țeaua Loto-Pronosport. Pe lin
gă importantele Cîștiguri în au- . 
toturisme și bani (50 000, 20 000, 
10 000. 5 000 lei ș.a.m.d.) se atri
buie și televizoare color. De no
tat că se acordă și cîștiguri din 
fondul special al sistemului, 
ceea ce reprezintă o șansă în 
plus ca perseverența să fie răs
plătită pe măsura așteptărilor.

(Urmare din pag. I)
tuie acum deopotrivă un centru de 
învățâmint. de cercetare științifică și 
de producție, precum și un eficient 
factor de educare prin muncă și 
pentru muncă a omului nou. con
structor conștient al societății în care 
trăiește.

Caracteristica de bază a unui invă- 
țămint contemporan trebuie să fie 
mobilitatea, capacitatea de adaptare 
la schimbările produse in știință și 
societate, receptivitatea și flexibili
tatea. Realizarea unei asemenea sar
cini incumbă răspunderi sporite din 
partea noastră, in direcția asimilării 
rapide a noutăților, a modernizării 
continue a programelor și manuale
lor, a promovării spiritului creator 
și metodologiei didactice aplicate, 
în același timp, in lumina concep
ției partidului nostru privind perfec
ționarea învățămintului de toate 
gradele. preocupările consecvente 
de formare a omului nou, cu o înaltă 
conștiință revoluționară, dobîndesc 
semnificații noi și obiectivări precis 
determinate. Formarea profesională 
de specialitate, dezvoltarea unui larg 
orizont de cultură generală, mode
larea conștiinței patriotice, revoluțio
nare, reprezintă domenii corelate șl 
complementare ale profilului tînăru-

NATAȚIE. • în ultima zi a con
cursului internațional de natație des
fășurat in orașul australian Perth, 
înotătoarea româncă Stela Pura a 
ciștigat proba de 400 m liber. în 
4’ll”79/100. fiind urmată de Fredrich 
(R.D. Germană) — 4’ll’’88/100 și de 
Procter (Australia) — 4T7”24/100. Ti- 
năra noastră sportivă Livia Copariu 
s-a situat pe locul secund la 100 m 
fluture (1’02’’28/100), ca și Luminița 
Dobrescu la 100 m liber (56”54/100). 
Anca Pătrășcoiu s-a clasat a treia la 
50 m spate, cu 29”97/100. • Proba 
feminină de trambulină din cadrul 
concursului internațional de sărituri 
în apă de la Las Palmas (Insulele 
Canare) a fost cîștigatâ de america
na Michele Mitchell, cu 453.80 punc
te, in timp ce proba similară mascu
lină a revenit lui Hong Ping Li 
(R.P. Chineză) — 646,05 puncte.

HOCHEI. Campionatul mondial de 
hochei pentru echipe de tineret (ju
cători pînă la 20 de ani), disputat 
la Moscova, s-a încheiat cu victo
ria reprezentativei Cahadel. care a 
totalizat în clasamentul final 13 
puncte. Pe locurile următoare s-au 
situat formațiile U.R.S.S. (12 p). Fin
landei (11 p). Cehoslovaciei (7 p), 
Suediei (7 p). R.F. Germania, S.U.A. 
și Polonia (cite 2 puncte). Rezul
tate înregistrate în ultima zi a com
petiției : Canada — Polonia 9—1 
(2—1. 1—0. 6—0) ; U.R.S.S. — R.F. 
Germania 12—2 (6—0, 3—1. 3—1) ;
Suedia — S.U.A. 7—5 (1—1, 4—3, 

lui în devenire. Permanența spiritu
lui revoluționar devine din această 
perspectivă cheia de boltă a operei 
de formare a omului nou. Iar per
manenta spiritului revoluționar pre
supune cu necesitate , permanența 
educației revoluționare.

Asemeni întregului învățămînt din 
țara noastră, școală bihoreană a cu
noscut in anii rodnici ai ..Epocii 
Nicolae Ceaușescu" necontenite 'îm
bunătățiri de substanță, integrîn- 
du-se puternic în realitățile vieții 
social-economice și avînd o largă 
deschidere spre viitor. Dispunem de 
o bază materială in măsură să asi
gure realizarea unui învățămînt mo
dern, care să răspundă comanda
mentelor sociale actuale și de 
perspectivă. în prezent. în județul 
Bihor sînt școlarizați în licee indus
triale $i agroindustriale peste 92 la 
sută dintre elevi, iar dintre absolven
ții treptei- I aproape jumătate au 
fost cuprinși în învătămintul profe
sional. Practic, realizăm cuprinderea 
tuturor elevilor în treapta I de li
ceu. alături de cele 23 licee, func- 
ționind 71 școli cu clasele I—X. din 
care 66 in mediul rural, ceea ce în
seamnă o dezvoltare optimă a învă- 
țămintului in toate localitățile jude
țului. Conștienți de importanta asi
gurării necesarului de cadre pentru

2—1) ; Finlanda — Cehoslovacia 2—1 
(1—1. 0-0, 1—0).

SCHI. Proba de slalom special din 
cadrul concursului internațional fe
minin de la Velika Pianina (Iugo
slavia) a fost ciștigată de sportiva 
elvețiană Elizabet Gieger, cu timpul 
de l’37”39/100. Pe locurile următoa
re s-au situat Katjusa Pusnik (Iu
goslavia) și Christine Cairns (Marea 
Britanic). • Cursa internațională de 
schi-mare fond disputată la 
KotschachiMauthen (Austria) a re
venit vest-germanului Franz Scho- 
bel. înregistrat pe distanța de 50 km 
cU timpul de lh 45’56”8/10. Pe locu
rile următoare s-au clasat italianul 
Maurillo de Zolț (lh 50’10”6'10) și 
austriacul Walter Mayer (lh 50’51’’ 
auo).

HANDBAL. Turneul internațional 
masculin de handbal de la Berlin 
a fost ciștigat de echipa Dynamo 
Berlin. învingătoare cu scorul de 
14—11 (6—7) în finala susținută cu 
formația sovietică S.I.I. Zaporoje. în 
partida pentru locurile 3—4. Steaua 
București a dispus cu 17—16 (după 
executarea loviturilor de la 7 m) de 
Dinamo București. La încheierea 
timpului regulamentar de joc sco
rul a fost egal (13—13).

PATINAJ. In cadrul concursului 
international de patinaj viteză de la 
Inzell, sportiva chineză Wang Xiuli 

toate ramurile economiei județului, 
ne-am preocupat in mod deosebit de 
realizarea planului de școlarizare 
pentru domeniile prioritare, de for
marea unor muncitori cu inaltâ ca
lificare. corespunzător dezvoltării 
intensive și a implementării accele
rate a progresului tehnic in produc
ție. Integrarea strînsă a învățămi.i- 
tului cu cercetarea și producția este 
temeinic argumentată și de cele peste 
100 teme și obiective de cercetare 
preluate spre soluționare de către 
unitățile noastre școlare in prezent.

Sint doar citeva împliniri pe care 
le aducem prinos de recunoștință 
pentru grija deosebită acordată în
floririi învățămintului românesc, 
principal factor de progres și civili
zație. de educare comunistă, de pre
gătire pentru muncă și viată a ti
nerei generații. Sînt împliniri pe 
care. în aceste zile de sărbătoare, le 
alăturăm gîndurilor noastre celor mai 
alese și profundei gratitudini ex
primate tovarășei Elena Ceaușescu. 
exemplară personalitate științifică, 
remarcabil om politic, dorindu-i ani 
multi in deplină sănătate, neobosită 
putere de muncă, alături d" tovară
șul Nicolae Ceaușescu. marele Erou 
al neamului, genial strateg al deve
nirii României socialiste, spre gloria 
și măreția națiunii române.

s-a situat pe primul loc în proba de 
1 000 m. cu timpul de 1’21”04/100, iar 
Alexandr Mozin (U.R.S.S.) a Ciștigat 
proba masculină de 5 000 m în 6’59” 
2i'100.

FOTBAL. • în clasamentul gol
gheterilor europeni, continuă să 
conducă fotbalistul scoțian Tommy 
Coyne (F.C. Dundee), cu 25 goluri 
înscrise, urmat de Ally McCoist 
(Glasgow Rangers) — 21 goluri, Wal
ter Knaller (Admira Wacker), Tanju 
Colak (Galatasaray Istanbul) — cite 
20 de goluri. Victor Pițurcă (Steaua 
București) — 19 goluri etc. • Tur
neul internațional de fotbal in sală 
de la Bauntal (R.F. Germania) s-a 
încheiat cu victoria echipei Sparta 
Praga, care a întrecut in ultimul 
meci, cu scorul de 5—1 (3—1), for
mația daneză Brdndby.

BASCHET. în prima zi a compe
tiției internaționale masculine de 
baschet de la Varșovia, echipa Hon- 
ved Budapesta a dispus cu 78—77 
(39—35) de o selecționată din R.P. 
Chineză, iăr formația orașului Mos
cova a întrecut cu 112—76 (62—22) 
selecționata secundă a Varșoviei.

TENIS. în finala turneului inter
național de tenis pentru juniori de 
la Port Washington, sovieticul An
drei Cerkasov l-a întrecut cu 4—6, 
6—1. 6—0 pe coechipierul său Vla
dimir Petrușenko.

Cămătarii moderni îsi intensifică
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acțiunea spoliatoare
Capitalul financiar — principala formă de dominație și asuprire a popoarelor

Raportul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Conferința Na
țională a P.C.R. acordă, în partea 
consacrată vieții internaționale, o 
mare atenție evoluțiilor și tendințe
lor din economia mondială, agravării 
fenomenelor de criză, indeosebi în
răutățirii fără precedent a situației 
economico-sociale a țărilor în curs 
de dezvoltare. Referindu-se la 
factorii ce acționează intr-o ase
menea direcție, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU subliniază 
rolul nefast al monopolurilor banca
re. al capitalului financiar in gene
ral : „Se poate spune că imperialis
mul se află într-un nou stadiu, in 
care capitalul linanciar-bancar a de
venit lorma principală de dominație 
și asuprire a altor popoare". Tot
odată. in Mesajul de Anul Nou, 
președintele României arăta : „Si
tuația economică mondială continuă 
să fie deosebit de gravă. S-a agra
vat situația țărilor în curs de dez
voltare ca urmare a politicii mono
polurilor și capitalului financiar in
ternațional de dominație și asuprire. 
Asistăm Ia dezvoltarea unor noi 
forme de dominație colonialistă, de 
asuprire a altor popoare".

CAPCANA DOBÎNZILOR. Apre
cierile și concluziile cuprinse in 
Raport și în Mesaj își găsesc 
o solidă fundamentare in reali
tățile lumii de azi, amplu re
flectate în numeroasele studii și 
analize efectuate pe plan inter
național. Astfel, lucrarea „Criza da
toriei externe și dezvoltarea", 
elaborată de specialiști ai O.N.U., 
analizează una din inechitățile cele 
mai flagrante din relațiile intre sta
te — și anume enormele profituri 
obținute de țările capitaliste dezvol
tate, de marile bănci, care, prin po
litica „banilor scumpi", au prins 
țările sărace într-o adevărată cap
cană. *

în acest sens, in studiul amintit se 
arată că, după ce o bună parte din 
deceniul trecut, au acordat cu lar
ghețe și în condiții relativ avan
tajoase împrumuturi țărilor în curs 
de dezvoltare, monopolurile bancare 
au înăsprit brusc, la sfîrșitul ani
lor ’70. politica de creditare. în spe
cial prin ridicarea dobînzilor la ni
veluri de-a dreptul istorice. Ca ur
mare. țările debitoare, care aveau 
de suportat o dobîndă medie anuală 
de 2—4 Ia sută- in anii ’60 și de 5—6 
la sută în prima jumătate a anilor 

’70. au văzut costul creditului sporit 
Ia circa 17 la sută la începutul ac
tualului deceniu. Acesta este insă 
procentul niediu. care maschează 
faptul că in unele perioade și pentru 
anumite credite acordate țărilor 
subdezvoltate, dobînzile au depășit 
nivelurile aberante de 20—25 la sută!

Asemenea costuri ale creditului 
' s-au dovedit ruinătoare pentru sta

tele debitoare din lumea a treia, ale 
căror plăți anuale in contul dobinzi- 
lor au crescut, potrivit statisticilor 
F.M.I., de la 21,5 miliarde de do
lari In 1978 la 73,4 miliarde in 1986, 
adică de peste trei ori. Numai pe 
calea dobinzilor cămătărești s-au 
scurs, intre 1978—1986, din Sudul 
sărac in Nordul bogat 513,2 miliarde 
de dolari, sumă cu 28,5 la sută mai 
mare decit totalul datoriei țărilor in 
curs de dezvoltare la începutul pe
rioadei luate in calcul (399,1 miliar
de dolari) și cu 6,7 la sută mai mică 
decit sporul datoriei lor in același 
interval de timp (544 miliarde). Cu 
alte cuvinte, dacă datoria țărilor lu
mii a treia a crescut vertiginos in 
ultimii ani, ridicindu-se în prezent 
la peste 1 000 miliarde de dolari, 
aproape întregul spor este rezultatul 
politicii „banilor scumpi", iar noile 
angajamente financiare externe a e 
statelor în cauză n-au servit unor 
scopuri productive, ci doar asigurării 
profiturilor băncilor creditoare.

CÎND SĂRĂCII „FINANȚEAZĂ" 
PE BOGAȚI. De altfel, intensifica
rea spolierii prin dobînzi excesive 
are loc paralel cu reducerea severă 
a fluxurilor financiare spre țările în 
curs de dezvoltare, îndeosebi a ace
lora din surse particulare. După da
tele F.M.I.. imprumuturile si credi
tele acordate, in 1986. de bănci sta
telor lumii a treia (10 miliarde de 
dolari) au reprezentat doar 11,4 la 
sută din nivelul lor din 1981 (87 mi
liarde). Rațiunea reducerii atît de 
severe a fluxurilor financiare poate 
fi căutată și în faptul că. în condi
țiile menținerii unor dobînzi înalte, 
nerambursarea la termen a vechilor 
datorii atrage însemnate plăti supli
mentare. pe care țările debitoare le 
efectuează în contul băncilor credi
toare, ale căror profituri se îngroa
șă. chiar dacă noile lor împrumuturi 
se subțiază.

Desprinderea creditului de activi
tatea economică din țările debitoare 
este considerată de specialiști drept 
una dintre cele mai alarmante con

secințe ale evoluțiilor, din ultimii 
ani. de pe piețele financiare inter
naționale. Căci acordarea de noi 
credite pentru a permite debitorilor 
numai achitarea dobinzilor la îm
prumuturi mai vechi duce la acu
mularea de datorii fără o creștere 
corespunzătoare a capacității de pro
ducție. care este, in același timp, și 
capacitatea de plată.

Un alt fenomen deosebit de grav 
generat de schimbările intervenite 
in sistemul de creditare este așa- 
numitul transfer invers dc resurse — 
din țările sărace spre cele bogate. 
Datorită scumpirii creditului, ieș - 
rile de resurse din țările debi
toare, îndeosebi sub formă de do- 
binzi. depășesc, de Ia o vreme, tot 
mai mult intrările’de fonduri: 10,5 
miliarde de dolari în 1984. dar de 
aproape două ori și jumătate mai 
mult in 1986. S-a ajuns, astfel, in 
situația aberantă ca țările sărace. în 
care 40 000 de copii mor zilnic de 
foame, să „finanțeze" statele bogate !

încasările din dobinzi reprezintă 
însă numai partea „vizibilă" a uria
șelor profituri obținute de giganții 
transnaționali bancari, acești cămă
tari moderni mereu în căutare de 
noi victime. Partea „invizibilă", 
poate mult mai mare, este alcă
tuită din pierderile pricinuite in
direct țărilor respective de po
litica -dobinzilor spoliatoare. Ast
fel, scumpirea excesivă a creditului 
a avut un important rol în prăbu
șirea preturilor produselor exportate 
de statele în curs de dezvoltare și, 
implicit, în reducerea substanțială a 
veniturilor lor in devize, care numai 
într-un singur an (1986) a fost de 
peste 90 miliarde de dolari.

De asemenea, dobînzile înalte duc 
la scutripirea unor monede și lâ ief
tinirea altora. în cele mai multe ca
zuri a monedelor țărilor debitoare, 
ceea ce face ca statele în cauză să 
vîndă și mai ieftin pe piața mondia
lă. ca hemoragia de capitaluri din 
Sudul sărac, care și așa dispune de 
modeste resurse financiare. spre 
Nordul bogat să fie și mai abun
dentă. Este ca și cind ai lua singe 
unui bolnav care are nevoie, de 
transfuzie, spunea un cunosci’ eco
nomist latino-american. referindu-se 
la faptul că. in 1986, țările capita
liste dezvoltate au realizat din sta
tele subdezvoltate profituri de aproa
pe 200 miliarde de dolari. După 
calculele U.N.C.T.A.D., din această 

impresionantă sumă circa 60 la sută 
a iost transferată cu ajufo. ul prac
ticilor neocolonialiste, de jaf și ex
ploatare, ale capitalului l.nanciar- 
bancar.

ÎN SPRIJINUL CONSOLIDĂRII 
INDEPENDENȚEI ECONOMICE. 
Pentru multe tari rămase ir> ,<>...a 
lucrurile au ajuns pur și simplu în 
pragul disperării : veniturile din ex
porturi se diminuează, in timp ce 
creditele externe au devenit inacce
sibile. Drept urmare, investițiile in 
economie se reduc ; la fel și ritmu
rile de creștere. Scadentele datoriilor 
presează, dar țările debitoare sînt 
tot mai puțin in măsură să le „ca 
față. Rezultatele întrec deja cele mai 
pesimiste așteptări.

Astăzi, țările lumii a treia luptă nu 
atît pentru a-și consolida pozițiile în 
economia mondială. cit mai ales 
pentru a menține ceea ce au ciștigat. 
Ia- recuperarea, pe diferite căi. a 
terenului economic pierdut de mari
le monopoluri după decolonizarea 
politică a devenit principalul obiec
tiv al politicii financiare promovate 
de unele țări bogate față de statele 
Sărace.

Evoluțiile din viata economică in
ternațională reliefează, astfel. și 
mai pregnant, realismul aprecierilor 
președintelui NiCola-' Ceaușescu po
trivit cărora în prezent se pune mai 
mult ca oricind problema întăririi 
unității și solidarității țărilor în curs 
de dezvoltare în lupta pentru conso
lidarea independentei economice, 
pentru a nu permite ingerințe in tre
burile lor intern'- din parte : unor 
monopoluri sau bănci, care se folo
sesc de pozițiile ce Se dețin pentru 
a se amesteca și dicta condiții, î 
fapt pentru a continua politica de 
dominație și asuprire a altor po
poare.

în acest cadru. în Raportul 
prezentat la Conferința Naționa
lă a partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu consideri că este 
necesară organizarea. în cel mai 
scurt timp, a unei conferin.e finan
ciare internaționale, pentru a se 
ajunge la soluții reciproc acceptabile 
î:i problema datoriilor externe ale 
statelor lumii a treia, care să des
chidă calea lichidări; subdezvoltării, 
a înfăptuirii noii ordini economice 
mondiale, chemate să asigure 
progresul tuturor popoarelor.

Gh. CERC2LESCU



Expresie a aprecierii față de știința românească, a înaltei stime
Pentru realizarea dezarmării și limitarea 

armamentelor
Scrisoarea adresată de președintele Consilului de Stat 
al R.D. Germane cancelarului federal al R.F. Germaniași recunoașteri a unei prodigioase activități,

lumii științifice sovietice i-a fost prezentat volumul:

ELENA CEAUȘESCU
„CERCETĂRI IN CHIMIA SI
71 ■}

TEHNOLOGIA POLIMERILOR"
MOSCOVA 5 (Agerpres). — Apărută în condiții grafice deosebite, 

ediția in limba rusă a valoroasei lucrări, tipărită de cunoscuta editură 
„Nauka" a Academiei de științe a U.R.S.S., sub îngrijirea academicia
nului V. V. Korsak, ss adaugă celor două volume anterioare apărute 
in U.R.S.S., în 1981 și 1983 — „Polimerizarea stereospecifică a izoprenu
lui'' și, respectiv, „Noi cercetări în domeniul compușilor macromolecu- 
lari". Evenimentul constituie o dovadă concludentă a interesului deosebit 
manifestat de lumea științifică față de opera eminentului om de știință

român, care se bucură de o largă recunoaștere pe toate meridianele 
lumii. Noua apariție editorială evidențiază inalta prețuire peste hotare 
față de contribuția marcantă a tovarășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, la progresul chimiei, îndeosebi într-un domeniu de 
mare actualitate, de deosebită importanță, ca cel al polimerilor, apor
tul său la aprofundarea cunoașterii științifice în general, la definirea 
modalităților de punere în valoare a rezultatelor cercetării in folosul 
popoarelor, al păcii.

Pe coperta interioară, portretul 
autorului este însoțit de o pre
zentare biografică. Se subliniază 
că tovarășa academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu este pre
ședintele Consiliului Național al 
Științei și învățămîntului, calitate 
în care coordonează întreaga 
activitate tehnico-științifică din 
România.

în continuare, se relevă că to
varășa Elena Ceaușescu desfășoa
ră o intensă activitate de cerceta
re în domeniul chimiei și tehnolo
giei polimerilor. îndeosebi în sin
teza' elastomerilor. Cercetările e- 
fectuate sub conducerea sa ne
mijlocită constituie baza unei serii 
de tehnologii ce și-au dovedit o 
eficientă deosebită în producția in
dustrială. între care cele destina
te producției de cauciuc poliizo- 
prenic și polibutadienic. de copoli- 
meri etilen-propilenici. bloc-copo- 
limeri butadien-stirenici și altele.

Se subliniază apoi că tovarășa 
Elena Ceaușescu este autorul a 
numeroase articole publicate in 
reviste științifice de prestigiu.. al 
unor comunicări la congrese și 
simpozioane naționale și interna
ționale. al unor invenții breveta
te. monografii și sinteze traduse 
in multe țări ale lumii.

Fișa biografică consemnează, de 
asemenea, faptul că tovarășa 
Elena Ceaușescu este membru sau 
membru de onoare al unor acade
mii și societăți științifice din di
ferite țări, profesor onorific și 
Doctor Honoris Causa al unor uni
versități renumite din străinătate.

Este relevat faptul că tovarășa 
Elena Ceaușescu desfășoară o 
amplă activitate politică în calita
te de membru al Comitetului Po
litic Executiv al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român 
și de prim viceprim-ministru al 
Guvernului Republicii Socialiste 
România.

Făcîndu-se o scurtă prezentare 
a lucrării „Cercetări în chimia și 
tehnologia polimerilor", se sub
liniază că volumul sistematizează 
și pune în valoare rezultate ale 
cercetărilor fundamentale și apli
cative în probleme ale chimiei și 
tehnologiei compușilor macromo- 
leculari. cea mai mare parte a lu
crării fiind consacrată sintezei 
elastomerilor prin polimerizare 
ionică sau ionic-coordinativă.

în prefața volumului. acad. 
V. V. Korsak arată că, apărută în 
anul 1985 la Editura Academiei 
Republicii Socialiste România, 
„Cercetări in chimia și tehnologia 
polimerilor" constituie a patra . 
componentă a unei serii de lucrări 
pe care distinsul chimist român, 
academicianul doctor inginer Elena 
Ceaușescu, o realizează, de mai 
mulți ani, in folosul științei compu
șilor macromoleculari și al indus
triilor — de o mare diversitate si 
pondere economică, ce au dat, in 
decursul citorva decenii, cea mai 
eficientă utilizare și una din cele 
mai înalte valori adăugate impor
tantelor materii prime pe care le 
reprezintă hidrocarburile. Axa te
matică a acestei serii de cărți, în 
jurul căreia se structurează opera 
științifică a autorului, este concis

Mărturii elocvente ale prețuirii prestigioasei
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exprimată de titlul volumului de 
deschidere : „Cercetări in dome
niul sintezei și caracterizării com
pușilor macromoleculari" (1974). In 
cadrul creat de fundamentele, me
todele de investigație și rezultatele 
de referință astfel prezentate s-au 
înscris apoi „Polimerizarea ste
reospecifică a izoprenului" (1979) și 
„Noi cercetări în domeniul compu-, 
șilor macromoleculari" (1981). Ca 
și primul volum, noile lucrări au 
atras curind atenția mediilor inter
naționale de specialitate. Traduce
rile lor, mult apreciate in numeroa
se țări ale lumii, du văzut lumina 
tiparului in U.R.S.S. in 1981 și, res
pectiv, 1983. Cititorul sovietic a 
avut astfel posibilitatea să ia con
tact cu preocupările și remarcabi
lele realizări ale academicianului 
Elena Ceaușescu, chimist de largă 
recunoaștere și prețuire internațio
nală, reprezentant de înalt pres
tigiu al științei românești. Lucră
rile Elenei Ceaușescu au fost edi
tate în numeroase țări, intre care 
Italia, R.D. Germană, Grecia, El
veția, China, Japonia, Marea Bri- 
tanie și altele.

Prin volumul de față, Editura 
„Nauka" oferă acum cititorilor de 
specialitate din U.R.S.S. posibili
tatea de a-și întregi imaginea asu
pra orientărilor și înfăptuirilor 
chimiei din România — știință ale 
cărei performanțe actuale și pon
dere in economia țării datorează 
mult activității dinamice și multila
terale a academicianului Elena 
Ceaușescu.

In volum — arată în continuare 
acad. V. V. Korsak — sint sinteti
zate rezultate recente ale cercetă
rilor fundamentale și aplicative ale 
autorului in domeniul chimiei și 
tehnologiei polimerilor. Interesul cu 

care rezultai ele obți
nute au fost primite 
la numeroase manifes
tări științifice inter
naționale a făcut ne
cesară alcătuirea unei 
selecții, a cărei con
secvență și unitate te
matică se exprimă 
limpede prin titlurile 
capitolelor cărții.

Confirmată prin re
zultatele prezentate in 
capitolul de încheiere 
al cărții, consacrat 
stabilizării polimeri
lor, orientarea autoru
lui spre mobilizarea 
celor mai avansate și 
pătrunzătoare metode 
de investigație in fo
losul obținerii unor 
produse noi, demne de 
interesul industriei, 
merită cele mai bune 
aprecieri.

Volumul este consa
crat celor mai actuale 
realizări și probleme 
din domeniul materia
lelor polimerice, pen
tru a căror obținere se 
folosesc tehnologii mo
derne. de o inaltă efi
ciență. Fără indoi"lâ 
— apreciază în înche
ierea prefeței acade
micianul V. V. Korsak 

lucrarea va reține in cel mai 
înalt grad atenția specialiștilor, do- 
vedindu-și utilitatea și valoarea de 
referință pentru toți chimiștii care 
întreprind cercetări în domeniul ei 
de profil.

Festivitatea de la Moscova, pri
lejuită de lansarea lucrării, a reu
nit numeroase personalități știin
țifice și cadre cu înalte răspunderi 
de stat din Uniunea Sovietică. în
tre cei prezenți se aflau acad. K.M. 
Diumaev, vicepreședinte al Comi
tetului de Stat pentru Știință și 
Tehnică, prof. M.I. Juravliov, ad
junct al ministrului învățămjntplui, 
P.I. Sabanov, adjunct al ministru
lui culturii, V.M. Torbenko, ad
junct al ministrului industriei chi
mice, acad. A.M. Prohorov, laureat 
al premiului Nobel, acad. N.K. Ko- 
cetkov, directorul Institutului de 
chimie organică, acad. B.K. Vain- 
stein, directorul Institutului de 
cristalografie, acad. I.A. Buslaev, 
directorul Institutului de cercetări 
fizico-chimice, prof. A.P. Kapița, 
directori de institute de cercetare 
științifică și de edituri, alți oameni 
de știință și specialiști, reprezen
tanți ai secției relații externe a 
C.C. al P.C.U.S. și ai Ministerului 
de Externe al U.R.S.S.

în alocuțiunile rostite, participan- 
ții au reliefat personalitatea emi
nentului om de știință român, aca
demician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, contribuția sa deosebi
tă la dezvoltarea științei și tehno
logiei polimerilor, la îmbogățirea 
literaturii de specialitate, la solu
ționarea pe baze științifice a unor 
probleme de mare interes pentru 
economie.

Salutînd apariția in limba rusă 
a noului volum, de o deosebită va

loare științifică, participants au 
exprimat convingerea că el va con
tribui la mai buna cunoaștere a 
realizărilor de vîrf, a preocupărilor 
cercetării științifice românești, la 
dezvoltarea raporturilor de coope
rare și întărirea prieteniei româno- 
sovietice, a conlucrării, în interesul 
reciproc, a oamenilor de știință din 
cele două țări.

Apreciind că lucrarea constituie 
o nouă și excepțională realizare a 
școlii de chimie din România, vor
bitorii au reliefat rolul de frunte 
al tovarășei academician doctor in
giner Elena Ceaușescu în dezvol
tarea și conducerea acestei școli, 
impulsul dat preocupărilor pentru 
elaborarea de lucrări de cercetare 
teoretice cu un însemnat potențial 
aplicativ, pentru punerea la punct 
de' tehnologii moderne, de mare 
eficiență economică. S-a subliniat 
că înflorirea științei, invățămintu- 
lui și culturii in România, in ulti
mele decenii, este indisolubil le
gată de numele academicianului 
doctor inginer Elena Ceaușescu. A- 
plicind strategia și tactica revolu
ționară ale Partidului Comunist 
Român, alături de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășa Elena Ceaușescu 
— au relevat vorbitorii — coordo
nează cu inaltă competență forțele 
cercetării științifice și invățămin- 
tului din România, ca factor major 
al progresului multilateral al țării. 
Totodată, s-a arătat că ilustrul sa
vant român, profund atașat cauzei 
cooperării internaționale in dome
niile științei, învățământului și cul
turii, desfășoară o intensă activita
te in folosul întăririi unității de 
acțiune a oamenilor de știință din 
întreaga lume, pentru ca știința să 
slujească exclusiv năzuințelor spre 
progres și dezvoltare ale popoare
lor, idealurilor de libertate, inde
pendență națională, cooperare și 
pace ale omenirii:

Exprimînd sentimentele celor 
prezenți, acad. A.M. Prohorov a 
rugat să se transmită tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu cele mai respectuoase 
felicitări în legătură cu apariția în 
U.R.S.S. a valoroasei lucrări „Cer
cetări în chimia și tehnologia poli
merilor".

S-a remarcat faptul că apariția 
ediției în limba rusă a volumului 
a avut loc la scurt timp după Con
ferința Națională a Partidului Co
munist Român, desfășurată într-o 
atmosferă patriotică, insuflețitoare, 
revoluționară, de puternică unitate 
a întregului popor român în jurul 
partidului, al secretarului său ge
neral. tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
de angajare fermă în realizarea 
hotărîrilor celui de-al XIII-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român. în context, manifestarea 
de la Moscova a fost apreciată ca 
o contribuție însemnată la întă
rirea tradiționalei prietenii dintre 
popoarele celor două țări, la dez
voltarea în continuare a conlucră
rii dintre oamenii de știință, dintre 
poporul român și popoarele sovie
tice.

BERLIN (Agerpres). — Tăvarășul 
Erich Honecker, secretar general al 
C.C. al P.S.U.G., președintele Con
siliului de Stat al R.D. Germane, a 
adresat o scrisoare cancelarului fe
deral al R.F. Germania, Helmut 
Kohl, in care exprimă o serie de 
considerații „cu privire la contribu
ția celor două state germane la rea
lizarea unei dezarmări eficiente și 
la limitarea armamentelor" — rela
tează agenția A.D.N. în prezent — 
se arată in scrisoare — obiectivul 
nostru comun trebuie să fie intrarea 
în vigoare cît mai rapid posibil a 
tratatului sovieto-american. semnat 
Ia Washington, adică retragerea res
pectivelor sisteme de rachete asupra 
cărora s-a convenit.

Sistemele de arme nucleare cu 
rază de acțiune sub 500 km afec
tează în special cele două state ger

încercări de formare 
a noului guvern belgian
BRUXELLES 5 (Agerpres). — în 

urma informării primite din partea 
liderului socialist valon. Guy Spi- 
taels. care a avut misiunea de a dia
loga cu principalele forțe politice din 
tară în vederea constituirii unui nou 
cabinet, regele Baudouin al Belgiei 
i-a încredințat ministrului de stat 
Willy Claes, unul dintre principalii 
conducători ai Partidului Socialist 
Flamand, misiunea de a contura un 
posibil program de guvernare Si de 
a găsi formula cea mai bună pentru 
punerea lui în aplicare. în Belgia nu 
a fost format încă un guvern după 
alegerile parlamentare de la 13 de
cembrie. soldate cu un număr spo
rit de voturi pentru partidele socia
liste. _________________

Proiecte 
de redresare 

economică 
a statelor africane

ADDIS ABEBA 5 (Agerpres). — 
Secretarul executiv al Comisiei Eco
nomice a O.N.U. pentru Africa, 
Adebayo Adedeji, a arătat, în rapor
tul său anual, că „lunea neagră" de 
la bursa americană, criza financiară 
și devalorizarea dolarului au afectat 
cel mai mult balanța comercială a 
țărilor africane. El și-a exprimat 
speranța că, în anul 1988, Africa și 
creditorii săi, in special țările din 
O.E.C.D., vor începe negocieri care 
să conducă Ia un acord privind sus
ținerea dezvoltării economice afri
cane și prelungirea cu 10 ani a ter
menului de achitare a datoriilor ex
terne, în concordanță cu decizia Or
ganizației Unității Africane din iunie 
1986.

Scăderea producției ' alimentare 
creează. în continuare, situații alar
mante și. dramatice. De aceea, co
misia a recomandat guvernelor afri
cane să aloce urgent între 15 și 20 la 
sută din investiții pentru agricultu
ră. să reducă din cheltuielile nepro
ductive, să folosească mai rațional 
ajutoarele primite și să renunțe, pe 
cît este posibil, la împrumuturi în 
viitor.

Pași pe calea aplicării 
acordului de pace 

In America Centrală
SAN JOSE 5 (Agerpres). — O mi

siune ad-hoc a Comisiei internațio
nale de verificare și urmărire a apli
cării acordurilor de pace in America 
Centrală și-a încheiat vizita între
prinsă în Costa Rica, plecînd spre 
Managua — informează agenția 
Prensa Latina. Membrii misiunii — 
reprezentanți ai Organizației Națiu
nilor Unite, ai Organizației Statelor 
Americane, precum și ai țărilor 
membre ale „Grupului de la Conta- 
dora", „Grupului de Sprijin" și ai 
statelor centroamericane — au ana
lizat cu funcționari guvernamentali, 
lideri al partidelor politice și alte 
oficialități costaricane aspecte pri
vind eforturile de instaurare a păcii 
în America Centrală. 

mane. Acesta este motivul pentru 
care R.D. Germană a propus denu- 
clearizarea Europei centrale — se 
adaugă în scrisoare.

E. Honecker enumeră o serie de 
domenii în care R.F.G. și R.D.G. ar 
putea acționa pentru a contribui la 
noi progrese în direcția dezarmării 
și limitării înarmărilor, și anume : 
nemodernizarea categoriilor de arme 
nucleare care nu cad sub inciden
ța tratatului semnat la Washington ; 
reducerea cu 50 la sută a armelor 
strategice ofensive, respectarea tra
tatului A.B.M.. încetarea experien
țelor nucleare, eliminarea rachetelor 
nucleare cu rază scurtă de acțiune, 
reducerea armamentelor convențio
nale. interzicerea armelor chimice și 
crearea de zone libere de arme chi
mice.

1N ȚĂRILE OCCIDENTALE

PERSPECTIVE ECOMMICO-SOCIALE ÎNGRIJORĂTOARE
BONN 5 (Agerpres). — O anchetă 

de sfîrșit de an a Institutului de 
economie din Koln relevă că în 19 
din cele 39 de ramuri economice din 
R.F.G. cercetate a fost exprimată 
intenția de a reduce personalul. In 
aceste ramuri activează în prezent 
aproape jumătate din oamenii mun
cii din sectorul particular. Institutul 
din Koln organizează în mod tradi
țional anchete de sfîrșit de an asupra 
perspectivelor economice pentru ur
mătoarele 12 luni, în cadrul cărora 
se adresează uniunilor din industrie, 
construcții, sectorul meșteșugăresc, 
comerț, bănci, asigurări sociale și din 
sectorul poștei. Anul acesta s-a ma
nifestat în general scepticism cu pri
vire la situația în 1988, 15 ramuri 
economice apreciind că se va înre
gistra un declin al producției și des
facerilor. La începutul lui 1987, doar 
cinci ramuri făceau o asemenea 
apreciere.

ROMA 5 (Agerpres). — 1988 ar tre
bui să fie un „an de reflecție" pen
tru Italia, după evenimentele care 
au marcat anul 1987 în special in 
sectorul monetar-financiar. subliniază 
un studiu al Institutului de progno
ze economice din Bologna „Pro- 
meteia".

Autorii — relatează agenția 
A.N.S.A. — fac estimări privind evo
luția principalilor indicatori din eco
nomia Italiei în următorii doi ani. 
apreciind că aceasta va fi mai de
grabă sinuoasă. Astfel, după 2,6 la 
sută în 1987, rata de creștere a pro
dusului național brut va fi de 1,7 la 
sută in 1988 și 2,4 la sută in 1989, 
Iar , cea a producției Industriale va 
scădea de la 3,2 la sută în 1987 la 
2,3 la sută în 1988, majorîndu-se 
pînă la 2,9 la sută în 1989. Rata in
flației. va marca și ea o creștere de

Povara datoriei externe — obstacol major 
în calea progresului țărilor latino-americane

Raportul anual al C.E.P.A.L

CIUDAD DE MEXICO 5 (Ager
pres). — Raportul anual al Comisiei 
Economice a O.N.U. pentru America 
Latină și Caraibi (C.E.P.A.L.) relevă 
că țările din aceste regiuni au în- 
tîmpinat în 1987 dificultăți economi
ce generate în special de menținerea 
unei datorii externe uriașe, estimate 
la peste 400 miliarde dolari. Se pre
cizează că sporirea exporturilor ță
rilor de aici a fost practic anulată 
de plata dobînzilor la împrumuturile 
externe. C.E.P.A.L. recomandînd ne
gocieri în vederea rezolvării proble
mei datoriei externe, care să fie înso
țite de măsuri cum sint reeșalonarea 
rambursării creditelor, reducerea do
bînzilor și abolirea practicilor pro- 
tecționiste ale statelor occidentale 
industrializate.

APEL LA CONVOCAREA 
UNEI CONFERINȚE 

INTERNAȚIONALE PRIVIND 
ORIENTUL MIJLOCIU

RIAD 5 (Agerpres). — Regele Fahd 
al Arabiei Saudite a lansat un apel 
la convocarea cît mai grabnică a 
unei conferințe internațiom'e pen
tru solufonarea conflictului din 
Orientul Mijlociu și a problemei pa
lestiniene. într-un mesaj adresat 
emirului Kuweitului, șeicul Jaber 
Al-Ahmad Al-Jaber . Al-Sabah. el a 
subliniat că organizarea uni i ase
menea forum ar trebui să intre în 
atribuțiile O.N.U. Regele Fahd a ce
rut. de asemenea, eliberarea terito
riilor ocupate de Israel și asi
gurarea condițiilor necesare pentru 
ca poporul palestinian să-și poată 
hotări singur soarta.

la 4,7 la sută la sfîrșitvl anului tre
cut, la 5 0 la sută in 1988 și 5,6 la 
sută in 1989.

Experții avertizează însă că evo
luția economiei Italiei va fi determi
nată, și ca. de impactul crizei mone- 
taro-financiare asupra restului țări
lor occidentale, care ar putea de
termina în această țară ritmuri de 
c-eștere a P.N.B. mai scăzute, mer- 
gînd pînă la zero.

. LONDRA. 5 (Agerpres). — Nu
meroși cetățeni britanici se arată în
grijorați de spectrul inflației, de 
menținerea unei rate îm't ? a șo
majului si de starea actuală, a servi
ciilor sociale. Potrivit unui sondaj 
realizat de firma „Mori" — ale cărui 
rezu’tate eu fos1 publicat'1 <l’ „Sun
day Times" —, 48 la sută cintre per
soanele care au răspuns anchetei au 
apreciat că în acest an sa va înre
gistra o creștere a inflației, iar 52 la 
sută consideră că problema servi
ciilor și asigurărilor sociale constituia 
o preocupare la scară națională.

★

Creșterea șomajului este însoțită 
de o sporire a ratei mortalității, se 
arată într-un studiu elaborat de 
Universitatea din Londra. Oamenii 
de știință de la Universitatea res
pectivă au strîns, timp de un dece
niu, date privind circa 14 500 de șo
meri bărbați și aproape 7 000 de fe
mei ai căror soți nu aveau slujbă.

REYKJAVIK 5 (Agerpres). — In 
decursul anului 1987, rata inflației a 
atins în Islanda 25 la sută, tendința 
de creștere urmind a persista și in 
1988, apreciază economiștii din 
această țară. Printre principalele 
cauze se numără nivelul ridicat al 
deficitului comercial al Islandei, ca 
și creșterea prețurilor la produsele 
importate.

De asemenea, autorii raportului 
estimează că situația economică a ță
rilor la'tino-americane și caraibiene a 
fost afectată de inflație, a cărei 
rată medie a fost de 190 la sută, 
ceea ce impune aplicarea unor po
litici de stăvilire a' creșterii prețuri
lor.

Pe de altă parte, în document se 
subliniază că mecanismele financia
re internaționale în vigoare nu au 
reușit să înlăture criza de pe piața 
financiară mondială și că Fondul 
Monetar Internațional și Banca In
ternațională pentru Reconstrucție șl 
Dezvoltare nu mai sînt capabile să 
ofere Americii Latine soluții accep
tabile pentru rezolvarea problemei 
datoriei externe.

opere științifice a tovarășei Elena Ceaușescu
Prodigioasa activitate în domeniul cercetării științifice desfășurată 

de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, contribuțiile 
sale înnoitoare, esențiale, in domeniul chimiei macromoleculare, mate-
rializate in lucrări de o deosebită

încă de la începutul anului, la 
Berlin și Basel au avut loc festivi
tăți prilejuite de lansarea cărții 
„Cercetări in chimia și tehnologia 
polimerilor" purtînd semnătura de 
înalt prestigiu internațional a 
academicianului doctor inginer 
Elena Ceaușescu, cel de-al patru
lea volum intr-o importantă serie 
consacrată de savantul român as
pectelor fundamentale și practi
ce ale chimiei macromoleculare. 
Celelalte trei volume — „Cercetări 
in domeniul sintezei și caracteri
zării compușilor macromoleculari", 
„Polimerizarea stereospecifică a 
izoprenului", „Noi cercetări în do
meniul compușilor macromolecu
lari" — s-au bucurat, după cum s-a 
subliniat și cu aceste prilejuri, de un 
deosebit interes din partea a nu
meroase edituri, valoroasele lucrări 
fiind traduse pină în prezent in 
limbile rusă, germană, engleză, 
franceză, italiană, greacă, chineză, 
japoneză, olandeză, spaniolă și co
reeană.

Evocind înalta valoare științifică 
și practică a lucrării „Cercetări 
in chimia și tehnologia polimerilor", 
prof. dr. Lothar Kolditz, membru 
al Academiei de științe a R. D. 
Germane, care a semnat și pre
fața volumului, a subliniat contri
buția esențială pe care tovarășa 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu o aduce la aplicarea. în 
România și pe plan internațional, 
a rezultatelor cercetărilor din do
meniul chimiei și tehnologiei po
limerilor. evidențiind, totodată, lo
cul important consacrat în lucrare 
aspectelor fundamentale.

valoare pentru știință, pentru pro-

La festivitatea de lansare de la 
Basci, prof. dr. Clement Broger, 
reprezentind Consiliul științific al 
Institutului de biochimie și biolo
gie moleculară al Universității din 
Berna, a subliniat că volumul pre
zintă un mare interes pentru cercu
rile largi de specialiști, constituind 
o lucrare de referință in domeniul 
ei de profil.

Cu ocazia publicării în limba 
chineză a volumului „Cercetări in 
chimia și tehnologia polimerilor", 
în cadrul festivității de lansare de 
la Beijing, adresînd calde felici
tări tovarășei Elena Ceaușescu. 
președintele Comisiei de Stat pen
tru Știință și Tehnologie a R.P. 
Chineze, Song Jiang, a relevat că 
editarea lucrării demonstrează in
teresul deosebit al specialiștilor 
chinezi. înalta lor apreciere fată 
de contribuția de cea mai mare 
importantă a savantului român, a- 
dusă — atit prin rezultalele de ex
cepțională valoare ale cercetării 
proprii, cit și printr-o amplă mun
că organizatorică — la creșterea 
performantei și prestigiului inter
național ale științei românești.

înalta apreciere pentru activita
tea științifică a tovarășei Elena 
Ceaușescu. pentru știința româ
nească a fost exprimată și prin a- 
pariția în R. D. Germană. în tra
ducere în limba germană, in vara 
anului 1987, a încă uneia din lu
crările savantului român — „Poli
merizarea stereospecifică a izopre
nului". în cuvintui rostit cu prile
jul lansării. Ia Berlin, a monogra
fiei. prof. dr. Horst Frommelt,

gresul chimiei contemporane, se bucură de o largă recunoaștere pe 
plan internațional.

Pe parcursul anului 1987, recunoașterea valorii deosebite o operei 
academicianului doctor inginer Elena Ceaușescu a primit elocvente ex
presii în țări cu bogate tradiții in domeniul științei.

membru al Academiei de științe a 
R.D.G.. a subliniat că. prin lucră
rile apărute ca urmare a cercetări
lor efectuate, tovarășa academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu a 
dobindit un renume unanim recu
noscut pe plan internațional. Vor
bitorul a apreciat elogios dezvolta
rea producției de cauciucuri sinte
tice in România, arătînd că aceasta 
este încununarea practică a succe
selor cercetării românești în do
meniu — cercetare efectuată sub 
îndrumarea și cu contribuția direc
tă ale tovarășei Elena Ceaușescu. 
De asemenea, vorbitorul a pus în 
evidentă faptul că rezultatele teo
retice ale cercetării și aplicarea 
practică a acestora au contribuit 
la îmbogățirea cunoștințelor știin
țifice și in rindul specialiștilor din 
R.D.G.

Volumul „Polimerizarea ste
reospecifică a izoprenului" — apă
rut în Turcia în toamna anului 
1987 ca expresie a interesului deo
sebit și profundei aprecieri fată de 
strălucita activitate științifică a 
savantului român — a fost lansat, 
la Ankara, sub auspiciile Consiliu
lui Național pentru Cercetare Ști
ințifică si Tehnică. Prezentind per
sonalitatea autorului acestui vo
lum. prof. dr. Sumer Sahin, repu
tat specialist, a relevat faptul că 
prin cercetări personale și o per
manentă îndrumare, academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu a 
făcut ca cercetarea românească in 
chimie să obțină rezultate remarca
bile. contribuind la dezvoltarea mul
tor tehnologii noi, brevetate atit în 
România, cit și în străinătate și a-

plicate cu succes în întreprinde
rile chimice românești.

Aleasa prețuire de care se bucură 
opera științifică și activitatea mul
tilaterală ale tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu au 
fost evocate în Italia, in cadrul 
unui colocviu româno-italian de 
colaborare științifică in domeniui 
chimiei, pe tema „Rolul cercetării 
științifice in dezvoltarea economică 
a României și Italiei". Participanții 
la acest forum — reprezentanți de 
prestigiu ai științei italiene — au 
subliniat meritele deosebite ale 
academicianului doctor inginer 
Elena Ceaușescu în dezvoltarea cer
cetării științifice din România, ac
tivitatea sa multilaterală pe plan 
social-politic, desfășurată în țară și 
în sfera relațiilor internaționale.

în anul care s-a încheiat, puter
nica personalitate de om de știință 
și om politic a tovarășei Elena 
Ceaușescu a fost larg prezentată în 
paginile presei internaționale. S-a 
relevat atît valoarea intrinsecă a 
lucrărilor sale din domeniul chi
miei, cît și activitatea de conduce
re și îndrumare a științei și învă- 
țămîntului din țara noastră. A fost 
evidențiată, totodată, apreciata con
tribuție adusă de cel mai presti
gios reprezentant al științei româ
nești la orientarea științei spre rea
lizări puse în folosul oamenilor, 
care să servească plenar cauza 
păcii și înțelegerii între popoare, 
să răspundă necesității ca oamenii 
de știință să se angajeze ferm in 
apărarea păcii, a viitorului ome
nirii.

(Agerpres)

GENȚIILE DE PRESA 
e scurt

REUNIUNE, Experți în domeniul 
politicii internaționale din Argen
tina, Grecia, India. Mexic. Suedia 
și Tanzania — țări care formează 
„grupul celor șase" în favoarea pă
cii, pentru dezarmare — s-au 
reunit în capitala Mexicului pen
tru a definitiva agenda și docu
mentele ce vor fi supuse atenției 
participanților la reuniunea la ni
vel înalt a grupului, programată 
să se desfășoare la sfîrșitul lunii la 
Stockholm.

PREȘEDINTELE PAKISTANU
LUI, Mohammad Zia-ul Haq, l-a 
primit la Islamabad pe Michael 
Armacost. subsecretar de stat al 
S.U.A. pentru probleme politice, 
sosit intr-o vizită oficială in Pa
kistan. în cursul întrevederii au 
fost discutate probleme ale relații
lor bilaterale și aspecte de inte
res comun din actualitatea regio
nală și internațională.

FORȚELE POPULARE DE ELI
BERARE A ANGOLEI au scos din 
luptă în cursul anului trecut in 
provincia Cunene aproximativ 1 500 
de contrarevoluționari aflati in 
slujba regimului rasist de la Pre
toria si au capturat o importantă 
cantitate de arme, a anunțat comi
sarul provinciei. Pedro Mutinde. în 
prezent, a spus el. regimul rasist 
de la Pretoria amplasează efective 
militare intr-o serie de zone a'e 
provinciei pentru a pregăti o nouă 
operațiune în interiorul Angolei.

L‘
BĂNCILE CENTRALE OCCI

DENTALE au intervenit prin ma
sive achiziționări de dolari pentru

a frîna deprecierea monedei ame
ricane pe piețele de devize. La 
Tokio, de pildă. Banca Japoniei a 
cumpărat circa un miliard de dolari, 
ministrul de finanțe. Kiichi Miya- 
zawa. declarînd că Japonia, a cărei 
industrie de export are de suferit 
de pe urma deprecierii dolarului, 
va continua această acțiune de 
sprijinire a cursului dolarului.

LUPTELE DIN SALVADOR. 
Forțele democratice insurecționale 
au organizat o ambuscadă.- pe șo
seaua Ilobasco — Sen.suntepeque, 
la aproximativ 70 km nord-est de 
San Salvador, împotriva unei co
loane militare trimise în regiune 
cu misiunea de a anihila focare
le insurgente. Un camion militar a 
fost distrus și 12 soldați și-au 
pierdut viața.

,n

DECLARAȚIE. Directorul gene
ral al Organizației Națiunilor Uni
te pentru Alimentație si Agricul
tură a declarat că numărul celor 
înfometați și subnutrtți din lume, 
în special din Africa, nu a 
scăzut în ultimul an, în pofida 
unei creșteri globale a producției 
agricole. Lupta împotriva sărăciei 
și foametei este de lungă duiată, 
a subliniat el intr-o declarație, dar 
există condiții — științifice, tehni
ce. economice — pentru a o ciștiga.

IMPORTURILE DE PETROL 
ALE S.U.A. s-au ridicat, in 1987, 
la 42 la sută din necesarul de pe
trol brut al economiei americane, 
a declarat președintele Institutului 
american al petrolului (A.P.I.), 
Charles Dibona. El a arătat că, în 
practică, achizițiile de petrol brut 
au fost în medie cu două milioane 
de barili pe zi mai mari decît cele 
din anul precedent. Dibona a men
ționat că în țară s-a înregistrat o 
reducere a extracției și acțiunilor 
de prospectare deoarece companiile 
petroliere au căutat să obțină pro
fituri cît mai mari de pe urma 
unei conjuncturi internaționale 
favorabile.

AMÎNARE. Lansarea navetei 
spațiale ..Discovery", programată 
pentru 2 iunie 1988. va fi amînată 
cu circa 6—10 săptămîni. a decla
rat un .reprezentant al N.A.S.A. 
După cum se preconizează, startul 
navetei va fi dat in luna august. 
Decizia de amînare a lansării a 
fost luată ca urmare a dificultăți
lor înregistrate în testul cu rache
tele cu combustibil solid, ce au 
constituit si cauza accidentului na
vetei ..Challanger". în momentul de 
fată. N.A.S.A. studiază posibilita
tea recurgerii la un alt tip de ra-‘ 
chetă cu combustibil solid, testată 
anterior, a declarat reprezentantul 
agenției.

PROGNOZA. Pină la sfîrșitul 
secolului. Marea Mediterană se va 
transforma intr-o întindere de apă 
lipsită de viață dacă poluarea ei 
continuă în ritmul actual, au re
levat un grup de expert! în bio- 

■ logie marină reuniți în localitatea 
siciliană Erice. Ei au arătat că în 
prezent contaminarea este de trei 
ori mai rapidă decît reîmprospă
tarea apelor mării prin interme
diul strîmtorii Gibraltar și al Ca
nalului Suez. în Mediterana
scurg deșeuri de
brici, precum și
provenind de la
ne de persoane 
orașele și satele 
cestea se adaugă
reziduuri de hidrocarburi prove
nind de la petrolierele ce străbat 
marea,

se 
la 140 000 de fa- 
resturi menajere 
cele 120 milioa- 
care locuiesc în 
de coastă. La a- 
anual 500 tone de
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