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Președintele Republicii Socia
liste
România.
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
a primit,
miercuri, în stațiunea Sinaia, pe
ambasadorul Republicii Zambia la
București, Gibson R. Zimba, cu

prilejul încheierii misiunii sale în
țara noastră.
în timpul convorbirii care a
avut loc au fost subliniate bune
le raporturi de prietenie și colabo
rare existente între cele două țări,

precum și dorința dezvoltării lor
în continuare pe diverse planuri.
Ambasadorul zambian a ex
primat calde mulțumiri pentru
sprijinul ce i-a fost acordat în
îndeplinirea
misiunii sale în
România.

OBIECTIVE ECONOMICE FUNDAMENTALE

LA ANIVERSAREA TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU,

ALE PLANULUI PE 1988

EMINENT CM POLITIC REVOLUȚIONAR, SAVANT DE PRESTIGIU MONDIAL

OMAGIU FIERBINTE, SENTIMENTE DE ALEASĂ PREȚUIRE

Șl PROFINDĂ STIMĂ DIN PARTEA ÎNTREGULUI POPOR
Cei mai rodnici ani
• •

ai stiintei românești

CU SCHELE DIN INIMI
Un cint de ram in floo-a adus
însemn de primăvară lească.
Ea s-a născut poporu cinstească
Ea are țara-n suflet resus.

In țara de baladă, Anul Nou
spre rod și glorii semne bune are
Ea poartă-n crez a patriei onoare
deodată cu al patriei Erou.

Sub cetină de dor și aiar
din vechi urări ia tinăființă
Ea s-a născut s-aducință
luminilor, pe plaiul m

Din brazi înalți, din murmur de izvor
□ I dragostei elogiu prinde razâ.
Cu flacăra științei, Ea veghează
al Păcii ideal nepieritor.

irele din inimi de copii
cinstire plaiuri nestemate,
le țării vremi tot mai inalte,
□ ză împliniri și bucurii
Mihai NEGULESCU

A fost clipa privilegiată a națiunii, o imen
să șansă istorică, momentul in care cel de-al
IX-lea Congres
~
a ....
hotărît alegerea, in
fruntea
partidului
a
tovarășului
Nicolae Ceaușescu, conducător cu înalte.con
vingeri umaniste, cu o viziune lucidă și pă
trunzătoare asupra izvoarelor progresului in
lumea de azi. Atunci, Ia jumătatea —
•'—
anilor
’60, secretarul general al partidului chema
întreaga țară să treacă cu hotârire într-o
nouă etapă, superioară, a revoluției românești. etapă in care, mobilizind toate resursele și energiile creatoare ale națiunii și întemeindu-și demersurile pe cele mai înaintate cuceriri ale geniului uman de pretutinderi, România era decisă să-și cucerească
în cel mai scurt timp dreptul la o dezvol
tare înaltă, liberă, pe deplin corespunzătoa
re voinței și năzuințelor mult încercatului
nostru popor.
Dacă astăzi oamenii de știință pot raporta
în fața partidului și poporului că roadele
muncii lor se regăsesc in dezvoltarea com
plexă și modernizarea industriei, agricultu
rii. a tuturor sectoarelor vieții ăconomicosociale, în sute și sute de miliarde de lei
producție fizică, in cele mai performante și
competitive dintre produsele cu care țara
se afirmă în diviziunea
Internațională a
muncii și în schimbul mondial de valori, in
noile obiective de investiții — mereu mai
bine orientate spre dezvoltare intensivă și
creștere calitativă, creind noi locuri de mun
că, profesiuni, noi nuclee de civilizație mo
dernă care oferă condiții generoase pentru
manifestarea plenară a personalității uma, ne, a dreptului omului de a crea Uber, de a
se bucura .de munca sa pretutindeni pe în
tinsul țării — toate acestea se datorează în
cel mai înalt grad vibrantelor convingeri
nutrite de conducătorul partidului și țării cu
privire la puterile, rosturile firești și înda
toririle științei în făurirea socialismului și
comunismului, precum și pilduitoarei activi
tăți multilaterale desfășurate de tovarășa
academician doctor inginer Elena Ceaușescu.
O activitate ce a dat strălucite roade, oglin
dite într-o amplă operă științifică, larg .cunoscutâ astăzi pe toate meridianele lumii și
invocată drept capitol de referință esenția
lă într-unul din domeniile de virf ale chimiei moderne — știința și tehnologia poli
merilor. O activitate ce a imprimat cerce
tării științifice și ingineriei tehnologice un
puternic impuls înnoitor, de modernizare
cuprinzătoare, dînd acestei munci perspec
tiva . clară a utilității economice și sociale
nemijlocite. O activitate ce a statornicit o
conlucrare strînsă și mereu mai eficientă în
tre cercetare, invâțămînt și producție —
triadă ce constituie astăzi linia directoare a
politicii partidului și statului nostru în aces
te domenii decisive ale dezvoltării econo
mico-sociale.
La temelia prefacerilor structurale petrecute, în ultimii 23 de ani, în toate domeniile actiVității economice, sociale și politice, cu o uriașă forță înrîuritoare asupra
multilaterale' a patriei,
întregii dezvoltări
se situează strategia partidului, de o,anvergură fără precedent, privind
transformarea științei, a cercetării
științifice și
tehnologice proprii într-o autentică forță de
, producție — izvor de avuție națională, pîrghier esențială a dezvoltării multilaterale a
țării, temei și instrument de neînlocuit atît
în elaborarea, cit și în transpunerea in viață
a Programului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și de inaintare a României spre comunism. „Româ
nia — arăta secretarul general al partidu
lui, președintele Republicii — edificind pe
pămintul său o societate nouă — societatea

a sodtii socialiste multilateral dezvoltate
Sinteză grăitoare a geniforturilor
creatoare ale poporului rctuala pe
rioadă de mărețe și ineg împliniri
socialiste, pe care cu ro numim
„Epoca Nicolae Ceaușescu definește
strălucirea și prin situareaintului și
științei printre factorii hai dezvol
tării economico-sociale, fl solid al
efectelor și implicațiilor Oiță am
ploare, diversitate și pn pe care
cele două domenii le genetoate pla
nurile vieții noastre ecorPiale. Po
litica promovată de partfu în do
meniile invățămîntului și re drept
coordonată principală — Jire după
cel de-al IX-lea Congres Itarea ca
litativă a celor două sectcopul spo
ririi contribuției lor la < societății
socialiste multilateral de:
Pornind de la imperatiilizării și
valorificării in condiții d eficiență
a tuturor resurselor intdezvoltării
economico-sociale, secreneral al
partidului a fundamentat! și apro
fundat o concepție specitască pri
vind locul, rolul și funcămîntului
in asigurarea progresuluiral și ac
celerat al țării in actual Datorăm
tovarășului Nicolae Ceauepte. idei,
teze și orientări de inestloare pri
vind școala de toate graea constituindu-se intr-un veritahtic cadru
pe care s-a construit înlul națio
nal de invățămînt, ce cperoase și

inconfundabile elemente originale și care și-a
probat constant, pe parcursul ultimilor 23 de
ani, soliditatea și eficiența. în Raportul
prezentat la recenta Conferință Națională a
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu su
blinia : „Tot ceea ce trebuie să realizăm
presupune oameni cu o înaltă calificare, ca
pabili nu numai să minuiască tehnica, dar și
să o perfecționeze continuu, să aibă rolul
hotăritor in ridicarea calității și nivelului
tehnic al producției, in dezvoltarea generală
a patriei". întilnim, de asemenea, in opera
secretarului general al partidului sublinierea
constantă a necesității conceperii și reali
zării dezvoltării invățămîntului, puternic și
efectiv integrat procesului general al evolu
ției economico-sociale. Fundamentarea aces
tei exigențe este realizată atit prin inalta
finalitate socială ce trebuie asigurată învățămintului, cit și avind în vedere dubla
ipostază a acestui domeniu — ca factor de
terminant și determinat al dezvoltării mul
tilaterale.
Pe fondul concepției generale privind
obiectivele actualei etape de dezvoltare a
țării, secretarul general al partidului a evi
dențiat concluzia strategică a necesității în
făptuirii unui triplu și convergent proces
revoluționar : o nouă revoluție științificătehnică. o nouă revoluție agrară și o nouă
revoluție în pregătirea și conștiința tuturor
oamenilor muncii, ca temelie sigură a
realizării Programului de făurire a so
cietății socialiste multilateral dezvoltate

x

socialistă — acționează în mod
susținut
pentru dezvoltarea științei și tehnicii, pen
tru promovarea acestora in toate ramurile
producției materiale și ale întregii vieți so
ciale (...) Acționind pentru înfăptuirea aces
tei politici, concentrindu-și întreaga lor energie pentru propășirea societății noi,
socialiste, oamenii de știință și specialiștii
din țara noastră participă, totodată, activ la
schimbul internațional de valori tehnico-șliințifice, își aduc — și iși vor aduce și in
viitor — contribuția la soluționarea marilor
teme și obiective care preocupă cercetătorii
și specialiștii de pretutindeni și de care de
pind progresul tehnico-științific mondial,
civilizația și pacea
tuturor
popoarelor".
Rostite în 1976, in anii primului cincinal
consacrat afirmării plenare a revoluției tehnico-științifice în România, aceste memora
bile cuvinte și-au reconfirmat, mereu ac
tualitatea cu prilejul congreselor și confe
rințelor naționale ale partidului, ale con
greselor științei și invățămîntului, ale ple
narelor Comitetului Central, ale nenumăra
telor intilniri de lucru ale secretarului ge
neral al partidului. împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu. cu cei ce muncesc pe tărimul cercetării științifice, dezvoltării teh
nologice și introducerii progresului tehnic în
patria noastră. Spiritul lor animă documen
te cardinale ale politicii generale a parti
dului, ce se constituie in tot atitea docu
mente fundamentale ale politicii sale în do
meniul științei : programele-directivă ale
cercetării, precum și în domeniul energiei,
pe perioada
1931—1990 și in perspectiva
anului 2P00 — primele dg acest fel in în
treaga practică politică a țării — programul
științei și tehnologiei
pe cel de-al 8-lea
cincinal și pe perioada de perspectivă, apro
bat de Congresul al XlII-lea.
Pe deplin consecventă in convingerile
și principiile sale de bază, concepția
tovarășului Nicolae Ceaușescu. a tovarășei
Elena Ceaușescu asupra științei, ca și acti
vitatea practică, de transpunere în viață a
acestei concepții, s-au îmbogățit in perma
nență, de-a lungul timpului, cu noi dimen
siuni și mutații izvorîte și determinate de
strategia dezvoltării noastre economico-sociale. Congresul al IX-lea al partidului în
vestea știința națională cu răspunderea de
a-și asuma sarcini de căpătîi în folosul ne
mijlocit al societății noastre socialiste. îndemnînd la îmbinarea armonioasă a cerce
tărilor fundamentale cu cele aplicative. în
perioadele jalonate de Congresele al X-lea
și al XI-lea, secretarul general al partidu
lui, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu,
au vegheat îndeaproape la dezvoltarea pu
ternică, fără precedent, a bazei materiale și
de cadre a cercetării științifice și tehnolo
gice proprii, la crearea marilor platforme
pe care s-a înfăptuit integrarea cercetării
cu invățămintul și producția in domeniile
chimiei, fizficii, electronicii, deschizătoare de
perspective pentru
aeronautică, energetică
nucleară și alte domenii ; la inițiativa
tovarășului Nicolae Ceaușescu. sub îndru
marea și cu contribuția directă a tovarășei
Elena Ceaușescu,
s-au elaborat coduri ce
statorniceau cadrul legal, precum și norme
ale eticii profesionale și politice ale. celor
ce muncesc pe tărîmul științei. Au fost
create, totodată, structuri instituționale corespunzătoare noilor necesități ; astfel, după
modelul Institutului Central de Chimie —
unitate-etalon a cercetării și învățămîntului
românesc — s-au creat institutele centrale
de cercetare și academiile de profil, adevă
rate consilii științifice ale ramurilor, foru
muri ale competențelor și energiilor reunite
ale cercetătorilor, proiectanților, cadrelor di
dactice din invățămintul superior, specia
liștilor din producție. Congresul al XII-lea
sublinia una din sarcinile de bază ale ști
inței naționale, de care partidul, conducă
torul său au legat statornice speran
țe — aceea de a aduce o contribuție

Ion URSU
prim-vicepreședinte al Comitetului Național
pentru Știință și Tehnologie

înaintare a României spre comunism.
(Continuare in pag. a Il-a)
Prefacerile revoluționare pe care le-a cu
noscut învățămîntul. românesc în
~
„Epoca
Nicolae Ceaușescu" stau sub semnul unei
asemenea viziuni realiste asupra complexei
problematici privitoare la formarea și educârea tinerelor generații, la integrarea in
vățămintului cu cercetarea și producția, ia
conectarea organică a procesului instructiveducativ la cursul general al vieții și prac
ticii sociale, in așa fel incit pulsul acestora
din urmă să fie, in același timp, și pulsul
instituțiilor de învățămint. In acest complex
proces, s-au cristalizat și modalitățile con
crete în care învățămîntul în general și cel
superior in particular realizează educația, o
educație prin muncă și pentru muncă.
O contribuție substanțială, cu puternice și
multiple valențe creatoare, la dezvoltarea și •
perfecționarea învățămîntului românesc, la
așezarea sa pe temelia trainică a spiritului
revoluționar și a celor mai noi cuceriri ale
științei și tehnicii, a adus și aduce tovarășa
academician doctor inginer Elena Ceaușescu,
eminent savant și activist politic, care con
tribuie hotărîtor Ia transpunerea în viață a
politicii interne și externe a partidului și
statului, la progresul continuu al societății
românești actuale.

și

VALORILE
CULTURII

Șl ȘTIINȚEI

-BUNURI ALE
ÎNTREGII

Prof. dr. Camelufa BELDIE
rector al Institutului politehnic lași

(Continuare in pag. a IlI-a)
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Ridicarea nivelului calitativ
al producției
Nu este nici o exagerare : pentru o economie modernă. în plin avînt,
calitatea ireproșabilă a produselor nu reprezintă o opțiune lăsată la libe
rul arbitru al unui specialist din întreprindere sau din centrală, ci o con
diție obligatorie, de îndeplinirea căieia depinde însăși continuarea ritmu
lui înalt al unei dezvoltări stabile, sănătoase a economiei naționale.
Aceasta este și rațiunea pentru care Legea planului național unic pe anul
1988, adoptată la sfirșitul anului trecut de Marea Adunare Națională,
prevede răspunderi și direcții de acțiune precise in vederea ridicării ni
velului tehnic și calitativ al producției. Astfel, investițiile vor fi alocate
cu prioritate pentru realizarea programelor de modernizare și dotare cu
noi mașini și utilaje de nivel tehnic ridicat, pentru îmbunătățirea calită
ții produselor. Un rol deosebit revine cercetării științifice, care va trebui
să contribuie substanțial la înfăptuirea programelor de dezvoltare inten
sivă. la perfecționarea activității de tipizare, sțandardizare și normare,
în vederea creșterii performanțelor constcuctiv-funcționale și a fiabilității
produselor. Sint orientări clare, ale căror urmări se vor repercuta favo
rabil și asupra dezvoltării pe termen lung a producției materiale, cu pre
mise ale progresului accelerat al economiei îomânești.

Care sint pirghiile concrete de ac
țiune in acest scop ? Ce răspun
deri și obligații revin factorilor
de conducere din economie pentru
atingerea obiectivelor în domeniul
calității produselor ? Care sint direc
țiile de perfecționare a organizării
unităților economice, astfel incit să
existe un mai bun cadru de afir
mare â muncii și produselor de
calitate ? Iată cîteva întrebări la
, care vom căuta un răspuns por
nind de la experiența specialiști
lor în domeniu.
de la rezultatele
obținute în întreprinderi, de la con
statările făcute din investigațiile
ziarului. •

Calitatea — o opțiune a
fiecărui colectiv. »Vâ interesează problemele de calitate ? Re
veniți miine. astăzi șeful servi
ciului C.T.C. nu este în uzi
nă !“. Și în alte întreprinderi,
cînd am dorit să abordăm tema res
pectivă. am fost îndrumați să luăm
legătura cu persoana care ‘conduce
acest compartiment. Ceea ce demon
strează că. in concepția unora, cali
tatea ar fi exclusiv problema...
C.T.C.-ului. Chiar mal mult, pe
alocuri se mai poate auzi că între
prinderea nu si-a îndeplinit planul
la producția-marfă din cauza... con
trolului de calitate, care a respins
prea multe produse ! Or. este lim
pede ca bună ziua : produsele de ca
litate nu le realizează directorul în
treprinderii. nici inginerul-șef, nici
personalul din serviciul C.T.C.. ci
fiecare muncitor, fiecare echipă, prin
operațiile pe care le execută.
Practica a dovedit că rezultatele cele
mai bune — din toate punctele de
vedere — le înregistrează întreprin
derile în care este întronat un spirit
de exigentă si autoexigență fată de
calitatea activității. unde fiecare
muncitor știe că dacă muncește ne
corespunzător va da socoteală în pri
mul rînd în fata colectivului, unde
atît de păgubitoarea frază „dă-i îna
inte. că merge oricum !“ a dispărut
din mentalitate. Credem că nu gre
șim aflrmînd că îndeplinirea obiec
tivelor in domeniul calității produse
lor depinde în primul rînd de in
staurarea unui climat de muncă
adecvat în fiecare întreprindere. în
fiecare echipă, iar aici rolul decisiv
revine factorilor de conducere, por
nind de la maistru (a cărui impor
tantă a fost o vreme subestimată)
pinâ la conducerea întreprinderii,
care este chemată să adopte o stra
tegie complexă în acest scop, cuprinzind. desigur, și controlul tehnic de
calitate, dar fără a se limita la
acesta.
„Punctul de pornire" nu poate fi
altul decît asigurarea unei calificări
corespunzătoare
fiecărui muncitor,
în funcție de sarcinile pe care le are
de îndeplinit : pentru ca un om să
facă ceva, trebuie mai întîi să poată
și să știe. Apoi urmează cdmplexul

de măsuri care îl determină — pe
fiecare la locul său de muncă — să
fie convins să dea tot ceea ce poate,
să nu accepte compromisul, treaba
făcută de mintuială. Aici, responsa
bilitatea revine in primul rînd con
ducerii întreprinderii, care trebuie să
fie conștientă de importanta majoră,
primordială pe care o are calitatea
și să găsească modalitățile concrete
de acțiune, cele mai eficiente pentru
a o instaura la locul cuvenit în acti
vitatea fiecărui om al muncii. Una
din pirghiile de cea mai mare utili
tate. aflată, practic, la indemîna fie
cărei unități, o reprezintă implemen
tarea unor sisteme de asigurare a
calității, la care ne vom referi în
cele ce urmează.

Un sistem de organizare
in care nu-și găsește loc
nici o aproximație.
• „Din punct de vedere al exe
cuției. sint diferente minime intre
felul in care lucrăm noi în general
și modul în care realizăm utilajele
speciale pentru cane este obligatorie
aplicarea sistemului de asigurare a
calității, doar documentele oe le în
tocmim în acest ultim caz sînt mai
complicate. A extinde sistemul de asigurare a calității si la alte produse
nu înseamnă decit a umfla costurile
cu hîrtii".
• „Nu putem avea decit o poziție
fără echivoc in problema extinderii
aplicării sistemului de asigurare a
calității: aceasta reprezintă o cerin
ță de prim ordin, care nu poate fi
în nici un fel subordonată altei sar
cini. ea este esențială pentru econo
mia românească in actuala etapă de
dezvoltare intensivă".
Iată două opinii exprimate de fac
tori de răspundere din unităti eco
nomice in cursul investigațiilor efec
tuate de „Scînteia". Dar. de fapt. în
afară de aceste puncte de vedere,
diametral opuse, au fost consemnate
o multitudine de alte păreri din care
o bună parte trădează fie necunoaș
terea exactă a acestei metode noi,
superioare de conducere si organi
zare a producției, fie comoditatea în
gindire si acțiune, fie teama că. «plicind sistemul, ar ieși limnede la
iveală carențe malore ale activității
economice, cum sint lipsa perspec
tivei. goana după realizări globale
imediate cu orice preț, abateri de la
normele disciplinei muncii, deci s-ar
demonstra fără echivoc spiritul de
tolerantă sau incompetenta unor fac
tori de răspundere din întreprindere.
In esență, asemenea atitudini ruti
niere. înapoiate explică in bună mă
sură de ce extinderea sistemului de
asigurare a calității este încă ane
voioasă. Sint motive pentru care. în
sinteză, este necesar să accentuăm
cîteva virtuți incontestabile ale sis
temului de asigurare a calității. Mai
întîi. ce reprezintă acesta ?

(Continuare in pag. a V-a)

VALEA JIULUI : Cărbune peste prevederi
Minerii din Paroșeni. care de mai
mult timp se află în
fruntea întrecerii pe
țară, și care au în
cheiat anul trecut cu
un plus de
peste
100 000 tone cărbune,
au început noul an
foarte bine pregătiți
pentru a obține pro
ducții care să le asi

gure depășirea sub
stanțială a prevederi
lor de plan. Prin fo
losirea intensivă a
complexelor de susți
nere și tăiere meca
nizată a cărbunelui și
a timpului de lucru in
abataje, prin asigura
rea unui climat angajant de muncă, mine

rii din Paroșeni au
extras peste preve
deri. în primele 5 zile
ale acestui an. 1 600
tone cărbune. Alături
de ei se află și mi
nerii din Uricani. Lonea. Petrila și Petrila-Sud, care au înre
gistrat însemnate de
pășiri ale planului Ia
zi. (Sabin Cerbu).

CLEJANI : Succese ațe petroliștilor
Continuînd
seria
succeselor obținute în
anul 1987. cind au ra
portat realizarea, pes
te prevederile planu
lui. a unor importan
te cantități de țiței,
încă din primele zile
de muncă din noul an,
colectivul de sondori
ai brigăzii a șasea din
cadrul Schelei de pro
ducție petrolieră Clejani. județul Giurgiu,
se situează in fruntea

întrecerii socialiste pe
unitate.
Râspunzind
insuflețitoarelor che
mări adresate de se
cretarul general al
partidului.
tovarășul
Nicolae Ceaușescu. in
Mesajul de Anul Nou,
în primele 5 zile din
1983 sondorii acestei
brigăzi
au
extras,
peste prevederile pla
nului, 105 tone țiței.
Acest prim succes se
datorează exploatării

raționale și la întrea
ga capacitate a sonde
lor. preocupării între
gului colectiv pentru,
evitarea pierderilor și
a staționărilor, pune
rea în valoare a unor
noi zăcăminte de hi
drocarburi. aplicarea
riguroasă a tehnologii
lor de creștere mai
accentuată a factoru
lui de recuperare din
zăcămint
și altele.
(Ion Manea).

OLTENIȚA : O nouă motonavă
Navaliștii din Olte
nița. județul Călărași,
au înscris, miercuri,
primul succes al anu
lui 1988 — plecarea in
probe de marș a unei
motonave de 3 300 tdw

destinate partenerilor
externi. Noua navă se
distinge prin eleganță
și fiabilitate sporită.
Pe cala de montai . a
șantierului
se
află

pregătite pentru a fi
lansate la apă alte 2
motonave pentru ex
port: una de 5 000 tdw
și alta de 3 300 tdw.
(Agerpres).
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LA ANIVERSAREA TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU

SENTIMENTE DE ALEASĂ PREȚUIRE,
OMAGIU FIERBINTE AL ÎNTREGULUI POPOR
Cu inima lingă inima țării
Un cintec popular din folclo
rul nou compară Dobrogea cu o
grădină înflorită. într-adevăr,
cei care străbat in anotimpul
rodului pămintul dintre Dunăre
și Mare rămin uimiți de geome
tria canalelor de irigații care
aduc apa la rădăcina plantelor
pe 80 la sută din suprafața .agricolă a județului Constanța, de
bogăția lanurilor de griu și po
rumb, de frumusețea livezilor și
viilor care impodobesc dealurile
altădată pirjolite de vint și de
secetă. în această zonă ne des
fășurăm activitatea și noi. co
lectivul întreprinderii agricole
de stat Albești, unitate care
deține o suprafață de 5 000 hec
tare. în 1987 am realizat in me
die la hectar 7 000 kg griu. 8 525
kg orz — cultură la care am în
trunit criteriile de acordare a
înaltului titlu de „Erou al noii
revoluții agrare" — peste 17 000
kg porumb, 3 373 kg floareasoarelui și 2 400 kg fasole.
Aceste rezultate nu ar fi fost
posibile in condițiile vechii
agriculturi. Ele sint expresia ra
dicalelor transformări din acest
însemnat sector al economiei
naționale, transformări în care
știința, noua revoluție agrară au
avut un rol hotăritor. Ele sint
efectele aplicării in viață a poli
ticii partidului de ridicare, pe
trainice baze economice și ști
ințifice, a tuturor zonelor țării.
Iată de ce putettf spune cu de
plin temei că astăzi știința, este
o adevărată forță de producție.
Și mai știm că in larga dezvoltare a științei in patria noastră
un rol de cea mai măre insemnătate revine tovarășei academician doctor inginer Elena
Ceaușescu, strălucit om politic
■ și savant de renume mondial.

Numele tovarășei Elena
Ceaușescu este legat nemijlocit
de progresele remarcabile obți
nute de chimia românească, pro
grese care stau la baza chimi
zării agriculturii. Tovarășa
Elena Ceaușpscu a contribuit
hotăritor la dezvoltarea unei
industrii chimice românești pu
ternice, dînd înaltul exemplu al
unei activități neobosite, puse in
slujba progresului cunoașterii,
a afirmării potențialului știin
țific al țării.
Activitatea neobosită a tova
rășei Elena Ceaușescu, pusă in
slujba științei românești și a
cercetării științifice, inclusiv din
sectorul agriculturii, constituie
pentru noi un sprijin substan
țial. direct și permanent, in în
făptuirea obiectivelor stabilite
de Congresul al XIII-lea al
partidului in sectorul agriculturii.
I-am simțit, de asemenea,
ajutorul direct și sfatul ințelept
și cald in calitate de om poli
tic ori de cite ori l-a însoțit in
rodnicele vizite de lucru pe se
cretarul general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, in
unități agricole din județul nos
tru. printre care și Ia întreprin
derea agricolă de stat Albești.
îi mulțumim din inimă to
varășei Elena Ceaușescu și-i
urăm, cu prilejul zilei sale de
naștere, multă sănătate, viață
indelungată și rodnică, putere de
muncă pentru înflorirea conti
nuă a științei românești, a pa
triei noastre dragi.

Inq. Adela SIMUIE
director al întreprinderii
agricole de stat Albești,
județul Constanța

Pentru prestigiul științei
Cu dorința de a răspunde me
reu mai bine mobilizatoarelor
îndemnuri adresate de secretarul
general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. in Mesajul
de Anul Nou, adresat întregii
țări, intimpinăm, împreună cu
intregul nostru popor, o sărbă
toare scumpă celor ce muncesc
pe tărimul științei, invățămîntu
lui și culturii — aniversarea
zilei de naștere a tovarășei aca
demician doctor inginer Elena
Ceaușescu. indrumătorul neobo
sit al Întregii noastre activități,
eminent om de știință și activist
de seamă al partidului și statu
lui nostru, de ale cărei valoroase
inițiative se leagă cele, mai bo
gate realizări in domeniul știin
ței și progreșțjțțu tehnic. al cu
noașterii și peiTe'cfiohăfii' neîn
trerupte a sistemului cercetării
și școlii românești.
Păstrăm vii in minte indica
țiile și indemnurile pe care pre
ședintele Consiliului Național al
Științei și Invățămîntului ni
le-a adresat la recenta plenară
in domeniul nostru de activitate.
Caracterul predominant al aces
tor orientări, care au in vedere
dezvoltarea susținută, in conti
nuare, a întregii vieți economi
ce și sociale din patria noastră,
impune sporirea și mai accen
tuată a contribuției științei și
tehnologiei, cu deosebire a cer
cetărilor din domeniile de virf,
ca bază a creșterii economice
intensive. Din această viziune,
electrotehnica — domeniu în
care îmi desfășor activitatea —
este un sector privilegiat, con-

stituind unul dintre cele mai
fertile terenuri de dezvoltare a
creației
științifice
originale.
Avind necontenit in față exem
plul luminos al tovarășei Elena
Ceaușescu. prestigioasa sa acti
vitate științifică, neobosita sa
muncă
pe
tărim politic și
social, dirzenia și cutezanța, exi
gența și pasiunea șa revoluțio
nară. noi. cercetătorii din do
meniul electrotehnicii, ne anga
jăm și în această zi. dragă ini
milor noastre, șă nu precupețim
nici un efort pentru a face ca
munca noastră să devină cit mai
rodnică, sporind astfel prin
creație proprie și densă avuția
ngțibnală. cit și prestigiul cerce
tării științifice românești. Adu
cem. astfel, o'măgiu! nostru de
cinstire strălucitului exemplu
de om politic, savant militant și
revoluționar de frunte al to
varășei Elena Ceaușescu. adresindu-i din adincul inimii noas
tre urarea caldă de sănătate
și fericire, de mulți. ani, alături
de conducătorul iubit a! partidului și statului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de noi
succese în strălucita și multilaterala activitate pe care o
desfășoară in folosul științei, al
progresului
scumpei
noastre
patrii.

Dr. tiz. Ana Marla MOISIN
secretar, științific
al Institutului de cercetare
științifică și inginerie tehnologică
pentru electrotehnică

Cu oamenii, pentru oameni
La inceput de ianuarie sărbă
torim ziua de naștere a tervarășei Elena Ceaușescu, personal
itate de
frunte a partidului
nostru, savant de renume mon
dial, care iși consacră cu abne-

gație Întreaga putere de muncă
prosperității patriei, afirmării
științei ca forță a progresului
și bunăstării, salvgardării păcii
pe planeta noastră. în această
zi aniversară, scumpă nouă tu-

turor, alături de intregul popor
și noi, femeile din întreprin
derea de confecții din Tulcea,
aducem un
omagiu fierbinte,
exprimind totodată cele mai
alese sentimente de dragoste și
stimă, de profundă recunoștin
ță față de personalitatea proe
minentă a tovarășei academi
cian
doctor
inginer
Elena
Ceaușescu pentru contribuția
deosebită- pe care o aduce la
înfăptuirea neabătută a politicii
partidului și statului nostru, la
modernizarea necontenită a tu
turor sectoarelor economiei na
ționale, la transformarea științei in adevărată forță a progreșului.
Pentru noi, ca de altfel penj
tru toate femeile din patria
noastră. activitatea tovarășei
Elena Ceaușescu constituie un
inalt exemplu de muncă pentru
propășirea României socialiste.
Pentru această strălucită activi
tate. pentru grija permanentă
consacrată promovării femeii în
toate sectoarele economico-sociale, creării unor condiții de
ocrotire a femeii-mame. gindurile muncitoarelor și specialis
telor din întreprinderea noastră
se îndreaptă, in această zi ani
versară, cu profundă recunoș
tință către tovarășa Elena
Ceaușescu. femeia-simbol a zi
lelor noastre.
Ne amintim cu bucurie de nu-

meroasele vizite efectuate de
tovarășa Elena Ceaușescu, îm
preună cu secretarul general
al
partidului,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu. in munici
piul și județul Tulcea. Indicații
le date cu aceste prilejuri au
constituit pentru noi mobiliza
toare programe de muncă, de
acțiune revoluționară pentru
continua modernizare a produc
ției și extinderea exportului.
Astfel, în cei 8 ani care s-au
scurs de la intrarea în funcțiu
ne a întreprinderii noastre, pro
ducția a sporit continuu. La re
zultatele obținute anul trecut,
cind toti indicatorii de plan au
fost îndepliniți. în acest an vom
adăuga noi succese. Productiamarfă va spori cu peste 30 la
sută avind la bază aplicarea
măsurilor de modernizare, care
asigură creșterea productivității
muncii cu aproape 9 la sută.
La această sărbătoare expri
măm incă o dată sentimentele
noastre de dragoste, gratitudine
și respect față de tovarășa
Elena Ceaușescu, insoțite de an
gajamentul revoluționar de a
îndeplini sarcinile de plan ce
ne revin pe acest an și pe in
tregul cincinal.

Inq. Geta BASARAB
director al întreprinderii
de confecții Tulceo

științifice apreciate in
lumea
întreagă, un înalt exemplu de
muncă fără preget pentru dez
voltarea României socialiste.
Ca profesoară de chimie, pot
spune că prestigioasa sa activi
tate de cercetare in domeniul
chimiei fundamentale și ingine
riei chimice reprezintă un insufletitor model. Cuvîntările
rostite la Congresul Științei și
Invățămîntului și la Plenara
Consiliului Național al Științei
și învătămintului deschid un orizont larg de acțiune, definind
liniile directoare, programatice
pentru instruirea si educarea
'
unor generații de tineri cu inalte calități profesionale,. care să
transpună exemplar in practică
cerințele noii revoluții tehnicoștiințifice. Sintem constienti de
rolul important ce ne revine in
modernizarea procesului de invătămint. in aprofundarea con
lucrării eficiente dintre invățărnint, cercetarea științifică și

Prof. Rodica MAREȘ
director al Liceului industrial
nr. 1 București

Spirit înnoitor, revoluționar
Există, indubitabil, in arta ro
mânească un neîntrerupt sens
istoric, moral si estetic ;

zistă in valorile acestei arte un
impuls, inerent naturii, sale,
spre înălțarea perpetuă a omu-

lui în sferele iubirii, ale adevrului. dreptăt’i. binelui si fru
mosului, categorii, deopotriv.
ale eticului și esteticului, cat.
in esența lor. sint echivalert»
cu idealul dintotdeauna al Pporului român, cu valorile ț
gind si faptă pe care secretar)
general al partidului, presedii
tele Republicii Socialiste Romi
nia. tovarășul Nicolae Ceaușescț
tovarășa Elena Ceaușescu
pun la- temelia politicii intent
și externe a partidului și stătu
lui nostru.
Manifestindu-și adeziunea I
deplină la; politica de pace Pr
movată consecvent de ctitot
României moderne, tovarăș
Nicolae Ceaușescu. de tovară
academician
doctor
ingir
Elena Ceaușescu. creatorii țăj
din toate generațiile, dau g
sentimentelor lor de fierbij
patriotism in cele mai dive
forme de expresie. Ei inglțăl
motionante si viguroase imti
închinate patriei, partidului
poporului, muncii avintate s
șantiere, întreprinderi și
ogoarele tării, marelui jtru conducător. t o v a r ăll
Nicolae Ceaușescu. tovari

Elena Ceaușescu, a cărei contri
buție la dezvoltarea invățămintului, științei și culturii, precum
și la promovarea păcii in lume
este aureolată de cutezanță ști
ințifică și revoluționară, de sen
sibilitate și umanism profund.
Nu poate fi un omagiu mai
înălțător si mai convingător
___
pentru țară, pentru pace, pentru partid, pentru tovarășul
Nicolae Ceaușescu si
... pentru
_ ____
tovarășa Elena Ceaușescu — că
rora la acest inceput de an le
adresăm o fierbinte urare de
„LA MULȚI ANI 1“ — decit me
sajul de adincă omenie prin
care se explică rațiunea însăsi a
muzicii ca artă, ca oglindă a
trăsăturilor definitorii ale po
porului român.
„Suflet in sufletul neamului
său", artistul român de azi se
Tace ecoul fidel al poporului
și-i urează tovarășei Elena
Ceaușescu un emoționant și.
respectuos „LA MULTI ANI !“,
sănătate, viață indelungată si
rodnică pusă in slujba poporu
lui, a partidului.

Vasile DONOSE

Afirmarea valorilor culturii
Militantă de seamă a parti
dului și statului nostru, tovarășa
Elena Ceaușescu este persona
litatea care a inscris in orizon
turile civilizației moderne la loc
de cinste știința, cultura, arta,
învățămintul din România. Prin
impulsionarea acestor domenii
și organizarea tuturor factorilor
educaționali,
tovarășa
Elena
Ceaușescu a deschis noi orizon
turi vieții noastre spirituale.
Om exemplar al lumii contem
porane,
tovarășa
Elena
Ceajișescu este profund implica
tă in luminoasele aspirații ale
țării, in idealurile ei umane, in
cele mai îndrăznețe vise ale
umanității.
Tovarășa academician doctor
inginer Elena Ceaușescu, pe
lingă numeroasele lucrări știin
țifice de specialitate, publicate
și traduse in multe limbi ale
pămintului. este preocupată de
afirmarefi marilor valori ale ști
inței și artei românești, deopo
trivă ale valorilor clasice și con
temporane.
Tovarășa
Elena
Ceaușescu este totodată preocu
pată și de educarea celor mai
tinere generații, de ridicarea si
afirmarea lor spirituală printr-o
largă Viziune științifică și uma
nitară/ Profundul umanism ii
caracterizează întreaga gindire
și acțiune, călăuzite de înțele
gerea necesității culturii, a con
tinuității afirmării valorilor spi
rituale fără de care nu doar
munca, ci și viziunea limpede
asupra realităților, puterea de
existență a unui popor ar stag
na. Triumful științei,, artei, li

teraturii românești este triumful
politicii de pace și colaborare
internațională, de afirmare și
ocrotire a valorilor din Româ
nia. Tovarășa Elena Ceaușescu
este, astăzi, apreciată in întrea
ga lume, se bucură de mare
stimă. Mindrie pentru noi rămine înțelepciunea, puterea de
muncă, sufletul ales al prjmei
femei din România socialistă,
intimpinată
pretutindeni
cu
mare prețuire. înalta răspunde
re in fața poporului, in fața
țării și a partidului, răspundere
pe care tovarășa Elena
Ceaușescu și-a asumat-o din ti
nerețe, fiind prezentă in toate
marile evenimente care s-au
desfășurat în țara noastră, con
stituie trăsături definitorii ale
unei vieți dedicate patriei și
poporului.
La acest moment aniversar,
dorim din inimă eminentului
savant, luptător patriot, om po
litic. crescut la flacăra ideilor
Partidului Comunist Român,
mulți ani de sănătate și noi
succese in marea operă de con
strucție pe care o duce alături
de luminatul nostru conducător,
tovarășul Nicolae Ceaușescu. de
înălțare a României socialiste.
Mulți
ani
tovarășei
Elena
Ceaușescu, omului prețuit pen
tru tot ceea ce face spre pro
pășirea științei și artei. Căl
duros omagiu exemplului demn
de luptătoare comunistă român
că. unei vieți trăite in deplină
vrednicie și rodnică muncă.

trăiască, să-nflorească, de-mpliniri șaibă pai te,
belșug, de sănătate, de ani lungi fțioși și buni
în lume să ne ducă faima țării, i departe,
mai sus să ne avînte zborul mîndrnățiuni!

Violeta ZAMFIRESCU

Luminos exemplu
pentru oamenii școlii
Sărbătorind, astăzi, ziua de
naștere a tovarășei academician
doctor inginer Elena Ceaușescu.
militant de frunte al partidului
nostru, participant neobosit Ia
conducerea măreței opere de
construire a socialismului și co
munismului in scumpa noastră
patrie, aducem cu adincă recu
noștință omagiul nostru fierbin
te. împreună cu expresia celor
mai alese sentimente de pre' țuire. dragoste si stimă, perso-

nalitătii sale proeminente, pen
tru contribuția excepțională pe
care o are la înfăptuirea obiec
tivelor Congresului al XIII-lea.
ale Conferinței Naționale a
partidului, la modernizarea tu
turor sectoarelor economice, la
îndrumarea științei și învăță*
mintului, a culturii.
Noi. dascălii, avem in per
soana
tovarășei
Elena
Ceaușescu. savant de renume
mondial, autoare a unei opere

Două frunți cutezătoare sub stindarde focate!
Două inimi comuniste sub mărețul tm!
Să trăiască-n fericire și să fie-nconjurc
Cu iubire-ntotdeauna de întregul lor pc!

ță a concepției secretarului general al
a forței de muncă — releva in acest troducerea în fabricație a unui mare
partidului.
sens președintele Consiliului Național număr de mașini, utilaje, instalații
Avind privilegiul deosebit de a ne
esențială la permanenta accentuare a
al Științei și Invățămîntului — tre și aparate, prin' asimilarea a peste
capacității de independența tehnolo
desfășura activitatea sub conducerea
buie să se facă prin integrarea tot 500 materiale noi și aplicarea in pro
directă a tovarășei academician
gică, economică, precum și in do
mai strinsă a invătămintului cu cer
ducție a peste .1 000 de noi tehnolo
doctor inginer Elena Ceaușescu. cei
meniul materiilor prime și energiei
cetarea și producția".
gii, planul de progres tehnic a fost
ce muncim pe tărimul științei și in— prefigunnd. prin amplele
sale
realizat in proporție de aproape 102
Forță de producție, factor de cultu
vățămintului am prețuit și omagiat
documente programatice, apropiata
ră, progres și civilizație, mijloc de la suta, iar producția cu aportul Utrecere la o nouă etapă in dezvonarea
întotdeauna principiile călăuzitoare
lărgire și aprofundare a dialogului ji nităților de cercetare — in propor
promovate cu deplină 'convingere și
socialistă a României. Congresul al
cooperării țării cu lumea și, mai cu ție de peste 104 la sută.
consecventă de președintele Consi
XIII-lea a
statornicit magistral
seamă, resursă de bază pentru infăp- . Așa cum am raportat Conferinței
liului Național al Științei și învătă
această mutație, hotărind trecerea
tuirea Programului partidului de Naționale, realizările puteau fi și.
mintului. La loc de frunte iritre aces
la dezvoltarea intensivă a industriei,
făurire a societății socialiste multila mai însemnate, roadele cercetărilor
tea se situează preocuparea tovarășei
agriculturii și
celorlalte
ramuri,
teral dezvoltate și inaintare a Româ s-ar fi făcut și mai folositoare in
Elena
Ceaușescu
pentru
angajarea
atirmarea mai puternică a noii re
niei spre comunism — iată virtuțile opera de perfecționare a organizării
profundă a cercetării științifice' și
voluții tehnico-științifice. instituirea
și răspunderile științei naționale in și modernizare a proceselor de protehnice in soluționarea sarcinilor și
noii revoluții agrare, intensificarea
creșterea necontenită a performante
participării țării la diviziunea inter
lor economiei naționale. „în toate
națională a muncii, la schimburile și
ramurile economiei naționale —
cooperarea economică mondiala in
arăta tovarășa Elena Ceaușescu —
vederea creșterii generale a eficienței
cercetarea științifică și tehnică tre
muncii poporului, a ridicării necon
buie să asigure generalizarea și apli
tenite, pe o bază economică sănătoa
carea largă a soluțiilor tehnice și
să. a nivelului de trai al celor ce
tehnologiilor noi. avansate, care duc
muncesc — țel suprem al politicii
la obținerea unor indicatori tehnicopartidului, esență a societății socia
liste multilateral dezvoltat.’ pe care . economici superiori, la o eficiență ri
cea mai rodnică epocă din istoria ei ducție dacă munca noastră, a insti
dicată". O altă orientare definitorie
o edificăm cu succes in România.
și a țării. Epoca Nicolae Ceaușescu. tutelor centrale, a celor chemați să
pentru sistemul de convingeri im
Fiecare din aceste importante mo
Raportind asupra modului in care iși realizăm sarcinile trasate de pre
primat de tovarășa Elena Ceaușescu
mente revoluționare au
îmbogățit
duc la îndeplinire menirea, cei ce ședintele Consiliului Național al Ști
cercetării românești stabilește cu
politica partidului nostru pe tărimul
muncesc în acest domeniu, de la tri inței și învătămintului. tovarășa
claritate
raporturile
dintre
.
cerce

științei, au apropiat mereu mai mult
buna marelui forum democratic al Elena Ceaușescu. ar fi fost mai bine
tarea fundamentală și cercetarea
cercetarea și învățămintul de pro
comuniștilor. Conferința Națională a orinduită. dacă am fi îndeplinit cu
aplicativă, in lumina răspunderilor
ducție. au unit in jurul partidului, al
partidului, și-au exprimat deplina mai multă exigență funcțiile ce ne
științei față de societate. „Cercetarea
secretarului său general, pe toți cei
adeziune la tezele, aprecier e și revin in controlul și sprijinirea di
fundamentală in matematică, fizică,
ce muncesc pentru deplina afirmare
orientările formulate in Raportul rectă a introducerii în producție a
chimie, biologic și alte domenii —
a revoluției tehnico-științifice in pa
prezentat de conducătorul partidului progresului tehnic. La Plenara din
spunea tovarășa Elena Ceaușescu —
tria noastră. In fiecare etapă, in
și țării, angajindu-se să frcă totul noiembrie a Consiliului Național al
trebuie să se desfășoare în strinsă
fruntea efortului general de trans
pentru ca indicațiile. împreună cu Științei și învătămintului. Biroul
legătură cu cercetarea aplicativă,
punere in viață a indicațiilor și sar
insuflețitoarele chemări și îndem Executiv al Comitetului Național
deschizind noi orizonturi și particicinilor. tot mai complexe și pline de
nuri cuprinse în acest ■ document pentru Știință și Tehnologie a pri
pind activ și nemijlocit la soluțiomari răspunderi, trasate cercetării și
fundamental al conferinței, măreț mit în acest sens, din partea tova
invățămintului s-a aflat eminentul
narea problemelor actuale $i de
program de muncă și luptă revolu
rășei Elena Ceaușescu, orientări și
om de știință, militant de seamă al
perspectivă ale dezvoltării economiționară al întregului popor, să pri indicații clare, menite să asigure
co-sociale a țării. Numai imbinind
partidului
și
statului.
tovarășa
mească. prin fapte de muncă, cel mai îmbunătățirea stilului de muncă, sta
strins cercetarea fundamentală cu
Elena Ceaușescu.
In acești ani
bilirea mai riguroasă a sarcinilor
hotârit și rodnic răspuns.
cea aplicativă, știința românească iși
distinsul savant, ale cărui merite
Acționînd sub conducerea directă a membrilor săi și întărirea activității
va putea îndeplini cu cinste înalta sa
excepționale în dezvoltarea științei
de urmărire și control în cercetare,
tovarășei
academician
doctor
inginer
misiune
in
promovarea
progresului
și tehnologiei macromoleculare. a al
Elena Ceaușescu. oamenii muncii din proiectare și producție.
tehnic modern in întreaga economie,
tor ramuri esențiale ale chimiei mo
în temeiul acestor indicații, pen
aceste domenii și-au adus, în primii
sporindu-și, totodată, contribuția la
derne au devenit tot mai larg cu
doi ani ai celui de-al 8-lea cincinal, tru anul 1988 se prevede încheierea
îmbogățirea tezaurului cunoașterii
noscute și prețuite in întreaga lume,
întreaga contribuție la înscrierea țării etapei a II-a a programelor de per
universale". Unificind în mod exem
s-a
afirmat,
totodată.
printr-o
pe noul curs al dezvoltării intensive fecționare a organizării și de moder
neobosită și multilaterală activitate,
plar perspectiva socială cu cea cultu
a economiei. Ia asigurarea tehnolo nizare a proceselor de producție. Pe
rală. tovarășa academician doctor
drept cel mai de seamă promotor al
giilor necesare programelor de in- principalele ramuri.eforturile se vor
politicii Partidulqi Comunist Român
inginer Elena Ceaușescu a dat,
totodată, orientări clare învățămîntu- . vestiții și producție. Astfel, numai concentra cu deosebire în următoarele
pa tărimul științei, contribuțiile sale
în decursul anului trecut, prin in- direcții: în geologie, spre creșterea.
lui național. „îmbunătățirea continuă
^fiind decisive in transpunerea in via-

(Urmare din pag. I)

tehnologică și producție. Adevărații făuritori ai noului se
formează incă de pe băncile
școlii medii : de calitatea mun
cii noastre la ore. in laboratoa
re si ateliere, in unitățile pro
ductive. in toate activitățile extrascolare depinde
nemijlocit
nivelul de pregătire al muncito
rilor si specialiștilor anului 2000.
La ceas de sărbătoare ne ex
primăm încă o dată. 'împreună
cu intregul popor, inalta prețui
re pentru neobosita activitate a
savantului, a omului politic, a
luptătorului pentru pace si în
țelegere intre popoare, adresindu-i glodurile noastre cele mai
alese de sănătate, fericire si noi
realizări pentru dezvoltarea si
socialiste
afirmarea României
in lume, dorindu-i din inimă
un cald „tA MULȚI ANI 1“

prin' prospecțiuni cu mijloace moder
ne. a rezervelor de petrol, gaze,
cărbuni, minereuri și substanțe ne
metalifere : in ramura minieră, spre
introducerea de tehnologii noi. care
să asigure producția planificată de
huilă, lignit, cupru in concentrate
și altele ; industria extractivă de
petrol și gaze va pune in centrul
atenției realizarea producției de țiței,
in primul rind prin aplicarea mai ra
pidă a tehnologiilor care să asigure un
factor final de recuperare, corespun
zător programelor stabilite: energe
tica va promova noi soluții pentru
asigurarea funcționării sistemului

CEI MAI RODNICI ANI AI ȘTIINȚEI ROMÂNEȘTI
electroenergetic național in condiții
de siguranță deplină, acționînd tot
odată pentru valorificarea la ma
ximum a resurselor interne de ener
gie. economisirea combustibililor,
carburanților și energiei electrice,
extinderea domeniilor de utilizare a
surselor noi și recuperabile de ener
gie la nivelul unui echivalent anual
de peste 9 milioane tone combusti
bil convențional ; in metalurgie,
ponderea produselor de nivel ridi
cat va trebui să ajungă la minimum
80 la sută, din totalul producției, in
condițiile 'creșterii la 86,6 la sută
a coeficientului de scoatere in pro
ducția de laminate : totodată, cer
cetarea de profil va trebui să gă
sească noi soluții, mai eficiente,
pentru înlocuirea mai accentuată a
oțelurilor aliate și îndeosebi înalt
aliate, pentru reducerea substan
țială a consumului de metale nefe
roase ; chimia și petrochimia vor
trebui să asigure o pondere a pro
duselor albe de cel puțin 76 la sută
in prelucrarea țițeiului; precum și
chimizarea avansată a gazului metan,
a sării și lemnului, dezvoltarea chi
miei de sinteză fină și mic tonaj,
a producției de substanțe de înaltă

puritate, reactivi, catalizatori și arcinilor economice, ca și pe tărimul
produse de utilitate și valoare rercetărilor fundamentale din ma
cată ; industria construcțiilor de cmatică. fizica, chimie biologie al
șini va produce noi tipuri de avfercetărilor din științele tehnice
ne și elicoptere, utilaje agricoliiințele economice și social-politice'
mijloace de transport de înaltă V cercetărilor dedicate sănătății oa
nicitate.
sporindu-și
performaenilor, protecției mediului inconiu
*
economica prin aplicarea de ător și creșterii generale a calității
tehnologii de turnare, forjare și lieții — domenii in care se desfă
lucrări mecanice ; in industriaoară competiția pentru noi cu
*
utilaj greu vor fi asimilate oștințe și noi soluții la problemele
tipuri de instalații și utilaje omplexe pe care dezvoltarea tării
nologice de mare productivity evoluțiile mondiale le ridică ne
industria electrotehnică, electroontenit — vom munci mai mult si
și tehnica de calcul vor trebuiai bine, puternic însuflețiți de in
realizeze, cu .sprijinul masiv al imnurile conducătorului iubit îl
cetării de profil, un ritm de creartidului și tării. In intreaga noastră
de peste 13 la sută, superior ctivitate vom fi călăuziți in permape ansamblul industriei : in ființă de orientările și indicațiile nriși energetica nucleară se vor ite din partea îndrumătorului
eforturi deosebite pentru grabmijlocit al muncii noastre cel rmii
punerii in funcțiune a primelor festigios reprezentant al’ stiintei
tați nuclearoelectrice. se va accdmânești, promotor exemplar ai nodezvoltarea celor mai noi aplilicii interne și externe a partidului
ale fizicii in tehnicile si tehnolo statului nostru tovarășa Elena
de virf din ramurile economiei paușescu. „Preociipindu-se dc dezționale. se vor realiza noi matemltarea economică a * tării
de
aparate și echipamente, se vor -ogresul științei, invătămintului si
plifica cercetările in domeniul nlturii — sublinia președintele Con
turilor cu neutroni rapizi și in jiului Național al Științei si învă
domenii de perspectivă.
mintului — partidul și statul nosIn ansamblu, pe baza program acționează, totodată cu consee
de perfecționare a organizărilnță pentru promovarea fermă a
modernizare a proceselor de lei politici de pace și largă coone
ducție pe anul 1988, se va rere internațională. Cercetarea si in
un grad de înnoire a producțiețămintul sint chemate să-și aducă
peste 48 la sută.
treaga
tyeaga contribuție la promovarea
înnoirea, modernizarea și crestei politici, la eforturile generale
rea eficientei producției, ridientru instaurarea u
— climat de
unui
nivelului tehnic, a calității și țce, înțelegere și colaborare' h
petitivității produselor, sporirea ine .
ductivității muncii, reducerea cțSărbătorind, cu vibrante sentimen
rilor de producție și investiții de profund respect și bucurie
primul rind a consumurilor dejiversarea zilei de naștere si'a in'
terii prime, materiale, combusllungatei activități revoluționare a
și energie, urmărirea încadrării Varășei Elena Ceaușescu aducem
me in normele stabilite, limit fierbinte omagiu eminentului
importurilor și sporirea expvant și om politic de înalt prosti
rilor, lărgirea bazei de materii i internațional, de a cărui activi
me și energie sint obiective pte se leagă toate marile împliniri
a căror realizare împărțire
științei, invătămintului și cultutotul răspunderea cu specialiști naționale din cei mai rodnici ani
toți oamenii muncii din prodt științei românești — anii Epocii
Așa cum ne-am angajat in
glorie inaugurată de cel de-a
Conferinței Naționale, a tovară-lea Congres al partidului — do
Nicolae Ceaușescu. vom face idu-i. din
toată inima
noi și
si
din toată
inima, noi
spre a fi la înălțimea acestor ălucite împliniri pe tărimul stiinpunderi. a încrederii și spri.iii și muncii social-politice multă
ce rie sint acordate. In îndepliiiătate și fericire !
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VALORILE CULTURII Șl ȘTIINȚEI
-BUNURI ALE ÎNTREGII NAȚIUNI
„Numai pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, ale cunoașterii în general
vom asigura ridicarea României la un nivel tot mai înalt de dezvoltare economică și socială!“
NICOLAE CEAUȘESCU
în anii socialismului, cu deosebire după
istoricul Congres al IX-lea al P.C.R., cultu
ra, învățămîntul, știința au cunoscut o pu
ternică afirmare ca urmare a politicii
profund patriotice a partidului nostru, desti
nată dezvoltării multilaterale a țării. O poli
tică înalt umanistă, preocupată de crearea
tuturor condițiilor pentru afirmarea multi
laterală a personalității umane, pentru ca,
beneficiind de luminile științei și culturii,
omul să poată fi cu adevărat stăpîn pe pro
priul său destin, constructor conștient al so
cialismului și comunismului în patria noas
tră.
Știința, cultura, arta.și învățămîntul româ
nesc se dezvoltă necontenit în lumina unei
concepții clare, dialectice, izvorînd din gîndirea cutezătoare a secretarului general al

partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care
a subliniat în întreaga sa operă că nu se
poate realiza o adevărată dezvoltare, la nive
lul cerințelor timpului nostru fără o știință
capabilă să acționeze ca o autentică forță de
producție, fără un învățămînt de calitate,
profund ancorat în problemele producției și
cercetării, în stare să pregătească oamenii de
care societatea are nevoie, fără o cultură care
să contribuie tot mai accentuat Ia formarea
și educarea omului nou, cu o înaltă conștiin
ță socialistă, cu spirit revoluționar.
în înfăptuirea obiectivelor fundamentale
ce stau în fața culturii, științei și învățămîntului în această perioadă, în îndrumarea,
organizarea și conducerea acestor importante
sectoare ale societății românești de azi, un
rol hotărîtor a revenit și revine tovarășei

academician doctor inginer Elena Ceaușescu,
strălucit om politic și savant patriot de largă
recunoaștere internațională, a cărei vastă ex
periență politică, organizatorică și științifică
de conducere se reflectă în însăși dezvoltarea
acestor domenii, în prezența și afirmarea lor
puternică în viața socială, în rolul lor preg
nant în determinarea progresului multilateral
al societății românești.
în spiritul hotărîrilor Congresului al XIIIlea al P.C.R., al orientărilor Conferinței Na
ționale a partidului toate aceste realizări vor
trebui să fie valorificate și mai bine, supe
rior, plenar pentru ca știința, învățămîntul,
cultura românească să-și aducă noi contribu
ții la progresul țării, la dezvoltarea neconte
nită a societății socialiste românești, la îm
bogățirea universului spiritual al oamenilor.

Știința implicată în rezolvarea problemelor
prioritare ale economiei
IN ANUL 1987
• Unitățile de cercetare științifică, inginerie tehnologică și proiec
tare au fost implicate în ampla acțiune de organizare și moderni
zare a proceselor de producție din 1 600 de unități industriale.
• Prin realizarea obiectivelor prevăzute în planurile și progra
mele de modernizare pentru etapa I s-au obținut un însemnat spor
de producție, o creștere a productivității muncii, precum și o anumită
reducere a cheltuielilor totale.
• Au fost introduse in fabricație peste 500 de noi mașini, uti
laje, instalații, aparate de inaltă tehnicitate, noi materiale necesare
economiei.
• S-au aplicat în producție peste 1 000 de tehnologii de mare
însemnătate.
® Pe ansamblu, planul de progres tehnic a fost îndeplinit in pro
porție de 102 la sută, iar producția cu aportul unităților de cerce
tare, în proporție de 104 la sută.
IN ANUL 1988
Eforturile cercetării științifice și ingineriei tehnologice vor fi con
centrate cu deosebire spre :
• Perfecționarea prospecțiunilor geologice în vederea creșterii
rezervelor de petrol, gaze, cărbuni, minereuri și substanțe nemeta
lifere.
• Introducerea de noi tehnologii, care să asigure producția pla
nificată de huilă, lignit, cupru in concentrate și altele.

• Realizarea producției ‘de 12 milioane tone țiței, în primul rînd
prin aplicarea mai rapidă a tehnologiilor care să asigure un factor
final de recuperare cit mai mare.
• Asigurarea funcționării sistemului energetic național în con
diții de siguranță deplină.
• Extinderea domeniilor de utilizare a surselor noi și recupe
rabile de energie la nivelul unui echivalent de peste 9 milioane tone
combustibil convențional.
• Creșterea ponderii produselor metalurgice de nivel ridicat la
minimum 80 la sută din totalul producției, în condițiile asigurării unui
coeficient de scoatere de peste 86,6 la sută în producția de lami
nate și altele.
• Găsirea de noi soluții, mai eficiente, pentru înlocuirea oțelu
rilor aliate și, îndeosebi, înalt aliate, ca și pentru reducerea sub
stanțială a consumuiilor de metale neferoase.
• Realizarea în chimie și petrochimie a unei ponderi a produ
selor albe de cel puțin 76 la sută în prelucrarea țițeiului, precum
și chimizarea avansată a gazului metan, a sării și lemnului.
• Dezvoltarea chimiei de sinteză fină și mic tonaj, a producției
de substanțe de inaltă puritate, reactivi, catalizatori și altele.
• Realizarea în cadrul construcției de mașini a noi tipuri de
avioane și elicoptere, alte mijloace de transport, mașini agricole.
• Crearea în fizica și energetica nucleară de noi materiale,
aparate și echipamente pentru aplicații în economie.

J

Școala românească angajată in dezvoltarea
economico - socială
• Aproape un sfert din populația țării învață. în anul școlar
1987-1988, preșcolarii, elevii și studenții din țora noastră numără
5,6 milioane — cu peste 1,5 milioane mai mult decît în 1965 și de
peste 3 ori mai mare față de cea a anului 1938.
in comparație cu anii 1938-1939, 1965-1966, în anul școlar
1987-1988 :
• cuprinderea copiilor de 3—5 (6) ani în grădinițe sporește de
la 6,4 la sută la 27,7 la sută, ajungind astăzi la peste 80 la sută ;
• numărul elevilor cuprinși in invățămintul liceal se ridică de
la 49 287 la 371 724, pentru a atinge in anul școlar 1987-1988 cifra
de 1,26 milioane ;
• diagrama absolvenților de liceu urcă de la 7 960 în 1938 la
71 197 în anul 1965 și la peste 200 000 in anul 1987.
• Mai mult de trei sferturi din tot ceea ce există ca zestre a
școlii românești a fost realizat in anii construcției socialiste. Din
această zestre pesle 70 la sută a fost realizată in perioada inaugu
rată de Congresul al IX-lea al partidului.
• Echivalentul construcțiilor ridicate pentru nevoile învățămintului din anul 1944 și pină astăzi reprezintă 14 orașe noi cu cite
100 000 locuitori
fiecare
*
; 10 dintre aceste orașe noi au fost înăl
țate in „Epoca Nicolae Ceaușescu".

Vast amfiteatru de cultură, știință și artă
Educația socialistă, dezvoltarea culturii revoluționare — arată
tovarășul Nicolae Ceaușescu — constituie o problemă de cea mai
mare importanță pentru întreaga societate și ea nu poate fi solu
ționată decît cu participarea activă a maselor populare, a între
gului nostru popor. Participarea maselor la făurirea culturii, la
creșterea tezaurului de valori, la ridicarea nivelului de cunoș
tințe și, în general, a orizontului lor spiritual este elocvent ilus
trată de rezultatele Festivalului național „Cîntarea României",
minunat cadru de -manifestare a tuturor talentelor autentice, or
ganizat din inițiativa secretarului general al partidului.

Festivalul național „Cîntarea României"
a adus pe marea scenă a țării, la ediția 1985 1987,

X-

formații și cercuri
artistice

• La cea de a 6-a ediție (1985-1987) a Festivalului național
„Cîntarea României" au participat 226 000 de colective artistice, cu
un număr de peste 5 milioane de interpreți și creatori.
• Manifestările festivalului s-au desfășurat în cele 8 000 de
cămine culturale și case de cultură, 46 de teatre, 460 de muzee,
5 560 de cinematografe care funcționează în orașele și satele țării.

• Creșterea nivelului de cunoștințe, a orizontului profesional și
spiritual se poate evalua și prin largul acces al maselor la lumina
cărții. Astfel, în țara noastră se tipăresc anual peste 3 000 titluri
de carte în mai mult de 66 milioane exemplare.
• Vastă școală de creație și educație multilaterală, în cadrul
celei de a 6-a ediții a Festivalului național „Cintarea României"
și-au desfășurat activitatea peste 2 900 de universități cultural-științifice cu 25 000 de cursuri, urmate de circa 850 000 de oameni ai
muncii.
• Peste 1,3 milioane de cetățeni de toate virstele și profesiile
au luat parte la activitatea cercurilor de creație literar-artistică, al
căror număr a crescut la 60 000.
• In amplul efort creator consacrat înfăptuirii programelor de
cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și introducere a pro
gresului tehnic, un loc considerabil îl deține larga participare a
oamenilor muncii din întreprinderi, institute de cercetare și proiec
tare, unități de învățămînt, a tineretului studios, pionierilor și elevi
lor. In ediția recent încheiată a Festivalului, cei aproape 2,3 mi
lioane de participant au realizat'mai bine de 640 000 teme de cer
cetare, materializate în peste 10 800 invenții brevetate și aplicate
în producție, peste 6 700 mașini și utilaje, 1 800 materiale noi,
3 500 tehnologii moderne, sisteme de mecanizare și automatizare.
• In cele peste 136 000 cercuri tehnico-aplicative și științifice din
cadrul unităților școlare și de învățămînt superior au fost soluționate
mai bine de 12 000 teme de cercetare, în majoritate în colaborare
cu întreprinderi și institute de profil.

cuprinzînd

peste 5000000 oameni ai muncii

Sînt cifre, date și fapte care vorbesc de la sine despre demo
crația culturii socialiste, despre nenumăratele porți larg deschise
către tezaurul cunoașterii, al științei și artei, pentru afirmarea de
plină a personalității umane, pentru înflorirea patriei noastre
socialiste.

0 viață exemplară, o operă exemplară
Cercetarea românească s-a afirmat cu vigoare în
competiția mondială pentru mai multă cunoaștere,
la loc de frunte în această privință situîndu-se opera
științifică a tovarășei academician doctor inginer
Elena Ceaușescu, președintele Consiliului Național
al Științei și învățămîntului. Prin prodigioasa sa
activitate de cercetare desfășurată într-unul din cele
mai dinamice domenii ale științei - chimia — a
deschis noi orizonturi, a adus contribuții originale
esențiale pe tărimul chimiei macrortioleculare, în
special în domeniile polimerizării stereospecifice,
stabilizării cauciucului sintetic, copolimerizăril și
altele. Lucrările sale științifice traduse in numeroa
se limbi de circulație mondială, unanim apreciate pe
plan internațional, au astăzi o înaltă valoare de
referință în ramurile de vîrf ale chimiei moderne.
Largul ecou de care se bucură opera științifică
a tovarășei Elena Ceaușescu, înaltele distincții șl
titluri științifice care i-au fost conferite de presti
gioase instituții și- foruri științifice, culturale și de
învățămînt din cele mai diverse țări ale lumii con
stituie o puternică recunoaștere a contribuției de

mare valoare pe care, printr-o operă prodigioas
de înaltă- ținută științifică, România socialistă o adu<
la îmbogățirea tezaurului universal al cunoaștei
științifice.
i
O operă științifică de profundă originalii,tate, ca
sporește considerabil prestigiul patriei in\ intreac
lume, o operă pătrunsă de puternic spirit ițreatc
propulsor de gîndire adine novatoare în vaste 'dorm
nii ale investigării șj deslușirii tainelor materiei \pun
puternic în lumină marile merite ale tovarăși
Elena Ceaușescu de cercetător, de savant, de ‘mi
litant pentru înflorirea științei și culturii românești.
Viața și activitatea sa exemplare consacrate' parti
dului și țării, pilduitorul exemplu de devotament față
de cauza socialismului au devenit bogat izvor de
inspirație și pentru activitatea creatorilor din do
meniul culturii, așa cum elocvent ilustrează și crea
ția de artă plastică reproducă mai sus, ce se con
stituie intr-un înalt omagiu — expresie a prețuiri
și dragostei cu care este înconjurată tovarăș
Elena Ceaușescu de întregul nostru popor;

ÎNVĂȚĂMiNTUL - PUTERNIC INTEGRAT OPEREI DE FĂURIRI
A SOCIETĂȚII SOCIALISTE MULTILATERAL DEZVOLTATE
(Urmare din pag. I)
Apreciind, pe deplin realist, că
învățămîntul românesc se infățisează astăzi ca un sistem complex
de pregătire profesională a cadre
lor. fundamentat pe o concepție
unitară, profund științifică. în con
cordanță cu cerințele de progres
ale societății noastre, tovarășa
Elena Ceaușescu sublinia, in cuvintarea la Congresul științei și învățămintului. că „Trebuie să folosim
mai bine condițiile create învăță1
mintului, pentru ca el să-și poată
îndeplini, cu rezultate tot mai bune,
marile sarcini ce îi revin, să tină
in permanentă pasul cu schimbă
rile determinate de
desfășurarea
revoluției teiinico-științifice in tara
noastră". în perspectiva orientări
lor și obiectivelor stabilite de Con
gresul al Xlll-lea al partidului -și
de Conferința Națională din de
cembrie 1987. se impune, așa cum
preciza tovarășa academician doc
tor inginer Elena Ceaușescu. să se
acorde o atenție deosebită perfec
ționării permanente a conținutului
și structurilor invățămîntului. prin
■introducerea a tot ceea ce este
nou. înaintat în gindirea si prac
tica universală.
Manifestînd o permanentă și
profundă preocupare pentru desti
nele învățămîntului românesc, cu
deosebită
clarviziune si
spirit
prospectiv, sint jalonate, de către
tovarășa Elena Ceaușescu. atît di
recțiile de fond spre care trebuie
să ne concentrăm eforturile, cit și
modalitățile practice eficiente prin
care pot și trebuie să fie realizate
obiectivele prefigurate în progra
mele adoptate — activitate de con
cepție și practică de excepțională
însemnătate, pentru care oamenii
școlii o înconjoară cu cele mai
alese sentimente, cu vii mulțumiri.

j

Asociind în chip organic. în teo Nicolae Ceaușescu și tova
rie și practică, știința. cu învăță- Elena Ceaușescu in Centrul
mîntul. domenii puternic si intim versitar Iași,
invățămintul s
interconditionate. tovarășa Elena rior și cercetarea științifică di
Ceaușescu. prin întreaga sa activi ceastă puternică cetate au înn
tate de coordonare, organizare si trat, în perioada scursă de h
îndrumare a celor două sectoare, de-al IX-lea Congres al pârtie
imprimă o viziune sistemică asu realizări remarcabile de ordin
pra lor și o acțiune concertată a titativ si mai ales calitativ, !
tuturor forțelor de care ele dispun, grîndu-se efectiv si eficient .
ceea ce face posibilă întrepătrun producția si practica socială si c|
derea și multiplicarea reciprocă a tribuind, în tot mai mare măsi
potențialului acestor veritabile for la soluționarea problemelor ma
te de producție moderne.
ale vieții economico-sociale ji
Cercetarea științifică românească țene și naționale. Dispunem c
a beneficiat din plin si rodnic de puternică si modernă bază m.
Înalta competentă, de spiritul no rială și de un valoros pote
vator. revoluționar si de mare uman pentru activitatea de c/
profunzime al eminentului om de tare științifică si de învăță’
știință și activist politic, care, cu sîntem angajați cu toate f
strălucire si inalt patriotism, con intr-o muncă susținută și de
tribuie hotărîtor la elaborarea și tate, într-o atmosferă ferti
înfăptuirea politicii partidului și principială si dorim ca gini
statului, la perfecționarea pe baze ‘ fapta noastră să probeze, în
științifice a conducerii si organi nă consonanță, competența și
zării întregii vieți economico-so- ruirea revoluționară, recunoș
ciale a tării. .
,
fierbinte și prețuirea pentru
Rezultatele obținute de știința nentul strateg și ctitor al E
si invățămintul din tara noas niei socialiste moderne, erou!
tră in anii glorioși ai „Epocii marii eroi ai neamului, tova
Nicolae Ceaușescu" se constituie Nicolae Ceaușescu.
în cei mai convingător argument
Totodată, aducem un respi
al justeței politicii promovate de omagiu și alese ginduri de
partid în aceste domenii, fiind in roștință
tovarășei
acader
tim legate de gindirea novatoare doctor inginer Elena Ceai
Si activitatea neobosită a secreta pentru activitatea sa nec
rului general al partidului, precum pusă în slujba progresului s
și de contribuția substanțială adu Si școlii românești, pentru sp
să de tovarășa academician doctor contribuției acestora la ini
inginer Elena Ceaușescu la coordo României pe noi trepte de
narea si îndrumarea cercetării ști zație și bunăstare, adres
ințifice. si a scolii de toate gra acum. în zi de sărbătoare |
dele spre creșterea aportului aces întreg poporul, din mimă, ura
tora la progresul multilateral și mulți și fericiți ani,- de sănă.
accelerat al patriei.
Beneficiind de prețioasele si putere de muncă spre pr<
generoasele îndrumări, idei- și științei șj învățămîntului ron
orientări prilejuite de numeroa spre multilaterala inflorire
sele
prezente
ale
tovarășului triei noastre socialiste !
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EXPERIENȚA ÎNAINTATĂ a ANULUI 1987 o bun» intenție : Perfecționarea pregătirii
— LARG CUNOSCUTĂ ȘI GENERALIZATĂ profesionale să devanseze acțiunile
In spiritul măsurilor adoptate pe baza orien
tărilor ți exigențelor formulate de tovarășul
Nicolae Ceaușescu în Raportul prezentat la
Conferința Națională a partidului, cunoașterea
și generalizarea experienței avansate, mărturie
a abnegației cu care muncește întregul nostru
popor, a atașamentului său profund față de
politica partidului, dețrne un loc de maximă
importanță. Să învățăm de la cei mai buni, să
ne străduim să-i ajungem și chiar să-i depă
șim I - iată o deviză necesară și actuală pen
tru toate colectivele de oameni ai muncii.
in activitatea dinamică de zi cu zi apar idei
și metode noi de lucru, soluții tehnice, tehnolo
gice și organizatorice valoroase, se acumulează
o vastă experiență pozitivă. Este vorba de un
veritabil patrimoniu a cărui cunoaștere nu este
numai necesară, ci și extrem de utilă, tehnicile
ți tehnologiile avansate, formele de organizare
eficiente, care și-au dovedit valoarea acolo unde
au fost aplicate, fiind de natură să sugereze

50 de combine fabricate

măsuri similare și în alte unități. De altfel, pre
luarea și generalizarea
experienței înaintate
constituie una dintre trăsăturile caracteristice
ale orinduirii noastre socialiste. Acest lucru își
are explicația in faptul , că atunci cînd in pro
cesul adincirii noii revoluții tehnico-științifice, a
noii revoluții agrare, a celei de perfecționare
generală a societății, într-o ramură sau într-o
unitate economico-socială au apărut progrese
evidente în dinamizarea producției, in organi
zarea muncii, ele nu sînt ținute „la secret", ci
comunicate generos tuturor celor care pot folosi
aceste ciștiguri in beneficiul lor ți al intreqii
societăți.
Vasta și cuprinzătoarea acțiune de organizare
și modernizare a proceselor de producție, ce se
desfășoară in momentul de față în întreaga
țară și urmează să fie finalizată la sfîrșitul anu
lui 1988, reprezintă cadrul cel mai propice de
preluare și generalizare a experienței înaintate,
in care știința de a învăța unii de la alții joacă

lelor și stațiilor de transformare din
țara noastră. . Existînd toate aceste
antecedente, era normal deci ca
destoinicul colectiv de la fabrica de
din metal economisit
transformatoare să primească sarcina
să realizeze și întreaga gamă de
într-o întreprindere cum este „Se
transformatoare pentru Centrala numănătoarea" din București, in care
clearo-electrică de la Cernavodă. Și
consumul anual de oțel ae ridică la
iată, nu cu mult timp în urmă, ziarul
mai multe zeci de mii de tone, pro
nostru publica o știre care, in ciuda
blema folosirii cu maximă eficiență
dimensiunii reduse, cuprindea o in
a metalului este privită in conexiune
formație cu valoare de excepție :
directă cu cea a economisirii acestei
--La întreprinderea „Electroputere"
materii prime atit de costisitoare.
Craiova a fost realizat și omologat
Iată de ce nu surprinde faptul că
cel mai mare produs electrotehnic
în anul care a trecut din cantitatea de
românesc — transformatorul-bloc de
metal economisită s-au putut fabri
410 MVA pentru Centrala nuclearoca la „Semănătoarea" nu mai puțin
elcctrică de la Cernavodă».
de 50 de combine. Despre „secretul"
Despre această veritabilă premieră
acestei performanțe și experiențele
națională, in a cărei realizare au fost
deosebite aplicate pentru folosirea și
incluși ani de experiență, de muncă
economisirea metalului (indicele de
și creație, un autentic sumum de tot
folosire a metalului a fost superior
ce s-a realizat mai bun in domeniu,
in anul 1987 cu 2 la sută față de cel
ne vorbește Eroul Muncii Socialiste
planificat). ne vorbește tovarășul
Paul.
Dinu, șeful secției transforma
Mihai Dog&rU, i'nginerul-șef al între
toare mari d<> la
„Electroputere"
prinderii :
Craiova : „Proiectul aparține unui
„Statului întreprinderii — mare
colectiv redutabil de specialiști con
consumatoare de metal — obligă la
dus de inginerul Gheorghe Toma, din
o viziune complexă asupra aspecte
cadrul Institutului de cercetare ști
lor ce se cer valorificate, obligă la
ințifică și inginerie tehnologică pen
o anumită strategie care reunește
tru transformatoare, motoare și
toate verigile, incepînd cu proiecta
aparataj electric de înaltă tensiune
rea noilor echipamente, continuind
de pe platforma
„Electroputere".
cu elaborarea tehnologiilor și pină
Execuția acestui produs gigant ca
la formarea unei atitudini de masă,
dimensiuni și performanțe s-a reali
in care să primeze grija față de res
zat in secția noastră, de aici plecind
pectarea disciplinei tehnologice și
de-a lungul anilor aproape toate
preocuparea de a da noi întrebuin
transformatoarele cu care este echi
țări cantităților de metal rezultate
pat sistemul energetic național.
lin procesele de producție, din așa.Transformatoriil-bloc de 440, MV A
fiumitele -căderi tehnologice».
Aeste insă ■ cu totul altceva. Pen—
:easta St' fost și este conduita noas
tru realizarea lui specialiștii au
tră de ,m'uh,eă. dacă vreți strategia
gindit și implementat in fabri
loastră -adoptată de mai mulți ani
cație soluții noi. originale, atit in
n domeniul consumurilor materiale,
partea activă, cit și in construc
'i dacă în anul trecut ne-am situat
ția metalică.
Prin dimensiunile și
:u indici inalți de valorificare a mefuncțiunile sale — are o greutate de
alului este pentru că am aplicat cu
aproape 400 de tone, o lungime de
rmsecvență această strategie, in care
16,7 metri și o inălțime de 8,8 metri
u primat asimilarea și generaliza— acest produs poate fi apreciat,
ea unor noi tehnologii, a unor tehdrept „nava amiral" a electrotehni
ici și experiențe inedite, fie studiacii românești. Eforturile realizatori
a de noi, fie preluate de la alte
lor lui sini cu atit mai demne de
nități din țară. în-aceăt din urmă
luat in seamă, dacă avem in vedere
az trebuie să spui/ că in urmă cu
faptul că
noul produs trebuie să
n an și jumătate, atunci cind a fost
răspundă unor performanțe tehnice
■ tocmit programul de organizare și
superioare, unor cerințe funcționale
todernizare a întreprinderii. toți
și calitative aflate la cota cea mal
■ginerii din întreprindere au fost
înaltă. în acest spirit s-au angajat
imiși in țară pentru a depista și
să lucreze și au lucrat toți cei care
■elua tot ceea ce este mai nou și
au contribuit intr-un fel sau altul ii
odern in domeniul prelucrării me
fabricarea
acestui
produs.
Atit
iului.
Lyr eforturile nu au fost
primul, cit și cel de-al doilea transdarnice. Din măsurile cuprinse in ‘ formator-bloc de 440 MVA. care a
ogranpul de modernizare, cea mai
fost fabricat intre timp, au trecut cu
londere o au cele ce privesc
bine numeroasele probe de secție,
bnomiia de metal și energie, asiprecum și de proba... de foc, proba
ilinei pentru aceasta o serie de tehde impuls, la care au fost supuse
logii cu adevărat valoroase.
in laboratorul de inaltă tensiune de
Asupra uneia dintre acestea aș
pe platforma „Electroputere" — un
ii să mă opresc in mod deosebit,
imens spațiu unde se produc fulgere
rucit poate 1'i larg generalizată și
artificiale.
Aici și numai aici se
alte unități economice, in cazul
poate primi... cale liberă spre benefi
tru vădindu-și valoarea prin scăciar : și atunci, și numai atunci, cind
■ea greutății nete a tuturor tipuprodusul rezistă la proba de impuls,
>r de combine din fabricația noasadică la un extraordinar șoc elec
Este vorba de o soluție inedită,
tric cu o tensiune de circa 4 milioane
î constă in prelucrarea tablei prin
de volți. Pșintre cei care au con
cri ca re. realizind prin aceasta
tribuit efectiv lâ materializarea
ile de curea de la toate combiacestei semnificative performanțe
!. Eficiența
economică a pro
tehnice se numără formațiile de
bului este deosebit de mare. Dacă
împachetat tole. condusă de Florea
procedeul vechi, care însemna
Sțănculescu ; cele de bobinaj. con
afe și prelucrare prin așchiere,
duse de Marin Ciutureanu și Ion
necesare 70 de minute pentru
lovită ; de izolat conductori și pregă
uția unei fulii cu diametrul de
tit izolațiile, conduse de Alexandru
mm, acum aceasta se realizează
Anghel și Torrta Voinea. și de montaj
umai 20 minute și cu o reducere
general, conduse de Constantin Pănetal de 1.263 kg. Se reălizează
trună și Florea Pucă. Un lucru este
cest fel o reducere a costului de
cert : competiția noastră cu puterea
icație cu 104 lei pe bucată. In
transformatoarelor, eu performanțele
;ent, aplicăm procedeul la 8 repelor nu cred că se va termina vreoda
la care se înregistrează o ecotă. Noi sîntem conștienți de acest
lie de metal de peste 40 tone pe
înalt, adevăr și sintem și pregătiți
In anul acesta vom generaliza'
pentru a-1 întîmplna așa cum se
edeul la alte 6 repere.
cuvine. în aceasta constă, cred eu.
o bună parte din spiritul revoluțio
ă limitez doar la acest procedeu
nar ce animă clasa muncitoare de
arg generalizabil in multe unități
azi".
lomice din țară. Uzina a aplicat
peste 15 soluții tehnologice
si cu eficientă economică de0 idee cu valoare
jită. Un lucru as dori totuși
mai adaug :
la noi se conlă foarte mult metal, iar econode... milioane
ie se obțin cu kilogramul și chiar
zecile-de grame rezultate prin
între cele peste 50 de produse noi
iectarea sau reproiectarea a mii
asimilate in ultimii ani la întreprin
repere, prin modificarea multor
derea de produse refractare l’leașa,
nologii. Este o muncă migăloasă,
județul Prahova, prezentate într-o
) pretinde tenacitate, dar ne-am
expoziție permanentă din incinta
ajat cu toată hotărirea in această
unității, unde au loc intîlniri cu be
•cție
și dorim
să perpetuăm
neficiarii produselor realizate, există
iele
rezultate
obținute
pină
și
o... piatră de polizor uzată. Cum
m“.
in nomenclatorul
de fabricație al
opinie care relevă spirit gospounității nu intră acest produs, l-am
esc, responsabilitate față de
solicitat pe directorul întreprinderii,
dul cum utilizăm o materie primă
inginerul Victor Bcrtalan, să ne ex
plice pentru ce a fost expusă :
de solicitată cum este metalul.
— Sintem singura unitate econo
mică din țară care valorifică piesele
„Nava amiral"
de polizor ieșite din uz, iar această
acțiune o apreciem ca una dintre
cele mai interesante experiențe rea
a electrotehnicii
lizate in ultimul timp in întreprin
dere. Dacă pină acum pietrele de
polizor erau aruncate Ia groapa cu
românești
gunoi, iată că azi au devenit mate
rie primă — și încă una de mare
lai tntîi un amănunt semnificativ,
importanță — pentru noi și econo
întreprinderea „Electroputere"
mia națională.
Craiova se realizează în prezent
l la sută din producția țării de
— Cum s-a născut această idee 7
nsformatoare electrice de mică,
— Un colectiv din grupa de cer
die și mare pul ere. Anul trecut,
cetare și compartimentul tehnic al
nparativ cu 1950, producția de
unității, sub îndrumarea inginerilor
nsformatoare a crescut cu,193,3
Filofteia Preda. Georgeta Bertalan
sută. De-a lungul anilor, la „Elecși Marian Bădican, a studiat pro
putere" s-au fabricat practic toate
blema găsirii unei tehnologii de va
nsformatoarele ce au intrat în doea hidrocentralelor, termocentra
lorificare a acestor produse pornind

un rol dinamizator evident, in intervalul de cînd
a fost declanșată această acțiune, prin efortul
zecilor și sutelor de mii de specialiști din cer
cetare, invățămint superior și producție, au fost
concepute, realizate și aplicate mii de idei no
vatoare, soluții tehnice, tehnologice și organi
zatorice care s-au soldat cu spectaculoase creș
teri ale productivității muncii, ,cu importante di
minuări ale consumurilor materiale și energeti
ce, cu realizarea unor noi produse situate ia
cei mai inalți parametri calitativi și de compe
titivitate. *La vremea lor, multe dintre -acestea
au fost prezentate în paginile ziarului. începu
tul unui an nou ne prilejuiește însă punerea în
valoare a unor noi experiențe înaintate, anul
1987 dovedindu-se, și din acest punct de ve
dere, superior celui precedent, fapt ce se con
stituie ca un argument de rezistență pentru
.mersul ascendent al economiei, și societății ro
mânești contemporane.

de Ia faptul că materia primă pen
tru fabricarea pietrelor de polizor
este, în mare parte, identică cu cea
folosită pentru realizarea produselor
refractare din fabricația noastră cu
rentă. Este vorba de electrocorindonul nobil, normal
și carbura de
siliciu. încă de la primele testări s-a
confirmat că tehnologia gindită de
specialiștii noștri este corectă, ceea
ce a permis trecerea la fabricarea
curentă a unor produse care să folo
sească întreaga cantitate disponibilă
de pietre de polizor uzate. Pină la
intrarea în funcțiune a unei stații
specializate s-au
valorificat anual
aproape 1 500 tone piatră de polizor,
iar incepind de anul trecut am ajuns
Ia 8 000 tone.
— Cum devin pietrele de polizor
uzate semifabricate sau produse fi
nite ?
— O primă operație (din păcate,
aceasta n-ar trebui făcută dacă în
treprinderile județene de recuperare
a materialelor refolosibile ar acorda
o mai mare atenție preluării lor,
astfel îneît. să nu conțină corpuri
străine : șpan, bucăți de lemn, tablă
etc.) este sortarea. După aceea ur
mează poncasarea, pentru a se ajun-

ge Ia o granulație impusă de tehno
logia de realizare a unor semifabri
cate (cum sint masele refractare) sau
a produselor finite : betoane refrac
tare utilizate la schimbătoarele de
căldură, in industria cimentului, la
executarea vetrelor de vagoneți pen
tru cuptoarele tunel, la arzătoare și
in multe alte domenii.
— Care este efectul economic al
aplicării acestei tehnologii ?
— Pentru realizarea produselor din
nomenclatorul nostru de fabricație
am fi folosit de 2.5 ori mai multă
materie primă nouă, o parte din ea,
cum ar fi bauxita, fiind adusă din
import. iLa nivelul uiiui an, econo
misim circa 6 000 tone materii priine
noi. In plus, realizăm o gamă mai
largă de produse cu caracteristici
superioare, comparabile cu cele ob
ținute de firme cu renume din lume.
Deci, o idee de... milioane, care
permite valorificarea superioară a
materiilor prime. în condițiile unei
diversificări a producției și creșterii
eficienței economice.

Vlaicu RADU
Nicolae BABALÂU
Ioan MARINESCU

întreprinderea de vagoane din Arad : se lucrează la un nou lot de vagoane
pentru metroul bucureștean
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de modernizare a producției
DAR CUM SE MATERIALIZEAZĂ?
Dezvoltarea intensivă a economiei, perfecționarea organizării și
modernizarea proceselor de producție impun, concomitent, acțiuni ferme
și în direcția perfecționării pregătirii profesionale a întregului personal
muncitor. Dublarea productivității muncii - obiectiv ce trebuie îndepli
nit pină la finele actualului cincinal - nu poate fi realizată decît cu
oameni foarte bine pregătiți profesional. De fapt, nivelul de pregătire
profesională al-oamenilor muncii trebuie să fie cu un pas înaintea ce
rințelor actuale ale producției. Acesta este și motivul pentru care in
sondajul de azi ne-am propus să vedem cum se acționează în unită
țile economice din municipiul Tulcea pentru ca pregătirea profesională
a personalului muncitor să devanseze procesul de modernizare a pro
ducției.
Marea majoritate a unităților in
dustriale din municipiul de la por
țile Deltei Dunării au fost puse m
funcțiune în ultimii 10—15 ani si dis
pun de o dotare tehnică modernă.
Întreprinderile
industriale tulcene
realizează in prezent întreaga canti
tate de feroaliaje a tării, peste 60 la
sută din producția de alumină, iar
la întreprinderea de construcții na
vale si utilai tehnologie se fabrică
cargouri de 7 500 și 15 000 tdw. nave
fluviale de diferite tipuri, nave de
pescuit costiere, utilaje tehnologice.
„Pentru a răspunde cerințelor eco
nomiei naționale, pentru a asigura
dublarea productivității muncii pină
la sfîrșitul acestui cincinal — ne-a
spus tovarășul loan Nedelcu. se
cretar al comitetului municipal de
partid — concomitent cu aplicarea
programelor de modernizare. în fie
care tm-itate economică se desfășoa
ră ample acțiuni de perfecționare a
pregătirii profesionale a tuturor ca
tegoriilor de oameni ai muncii. Ana
lizele recente efectuate in plenara
comitetului municipal de partid de
biroul comitetului municipal au re
liefat că aproape 90 Ia sută din oa
menii muncii din inlrejprinderile in
dustriale tulcene învăță".
Practic, in fiecare unitate indus
trială întregul personal muncitor
participă la un curs de ridicare a
pregătirii profesionale, ceea ce are
efecte benefice asupra producției. La
întreprinderea de alumină, de pildă,
in ultimul an s-au făcut eforturi
considerabile pentru îmbunătățirea
întregii activități productive. Dacă
în primele luni ale anului trecut se
înregistrau restanțe la producția fi
zică. restante care insumau peste
,(1.8 000 tone, pină la finele anului
%-au recuberat integral răminerile in
urmă, planul fiind îndeplinit în pro
porție de 103.2 .la sută. „Aceste re
zultate —■ ne-a spus inginerul Corneliu Munteanu. directorul între
prinderii — au la bază efortul co
muniștilor. al tuturor
oamenilor
muncii pentru aplicarea in devans a
programului de modernizare a între
gului flux tehnologic, a proceselor
de producție. Practic, am schimbat
optica față de programele de mo
dernizare. în prima etapă a acestei
acțiuni luam in primul rind măsuri
pentru materializarea programului
de modernizare si abia după aceea
treceam la perfecționarea pregătirii
profesionale a oamenilor. Anul tre
cut. imediat după adunarea generală
a oamenilor muncii din luna februa
rie. cînd am aprobat măsurile de
modernizare a tehnologiilor si insta
lațiilor. am reorganizat întreaga ac
tivitate de perfecționare a pregătirii
profesionale. Aveam certitudinea că
majoritatea instalațiilor din între
prinderea noastră nu produc la în
treaga capacitate. Principala cauză
era calificarea, necorespunzătoare a
unor oameni ai muncii. De aceea,
am reorganizat activitatea celor 72
de cercuri de perfecționare a pre
gătirii profesionale pe formații de
muncă. Ca lectori au fost stabiliți
cei mai buni si mai experimentați
ingineri, care in prealabil s-au pre-

gătit ei înșiși pentru a cunoaște amănunțit noile tehnologii cuprinse
*
în programul de modernizare, insta
lațiile noi ce urmau' să fie realizate.
Astfel, aproape in fiecare cere. încă
de la primele lecții, au apărut ini
tiative valoroase, idei de îmbunătă
țire a soluțiilor de modernizare pro
puse inițial. Ca urmare, a fost ne
voie să reconsiderăm unele măsuri
d;n programul de modernizare, in
felul acesta am îmbunătățit instala
ția de agitare mecanică de la faza
tehnologică de descompunere. am
generalizat aplicarea metodei de în
călzire „țeavă în teavă" la instala
ția de leșiere. iar prin prelucrarea
separată a stocurilor de bauxită am

In unități economice
din municipiul Tuicea
i
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îmbunătățit indicele de < x racție a
aluminei cu aproape 10 1 . sută".
Demn de relevat este si faptul că
in această întreprindere, unde efec
tele modernizării sînt vizibile la tot
pasul, ele măsurindu-se în depăși
rea planului in anul 1987 la toți in
dicatorii. cursurile de perfecționare
a pregătirii profesionale se desfășoa
ră direct la locurile de muncă ale
muncitorilor. în felul acesta, fiecare
cursant isi insuseste noile tehnologii,
modalitățile concrete de lucru pen
tru îndeplinirea in cit mai bune con
diții a . sarcinilor de plan. Acționind
în acest mod. in anul 1988 oamenii
muncii din această întreprindere
și-au propus, să . sporească producti
vitatea muncii cu 12.7 ia'.siltă.
La combinatul metalurgic altă
mare unitate.din municipiul Tulcea,
s-a prevăzut ca in anul 1988 produc
ția de feroaliaje să crească cu peste
5 la sută. Pentru aceasta au fost
modernizate toate fluxurile de fabri
cație. Numai anul trecut s-au apli
cat cinci tehnologii noi de înaltă
productivitate. Totuși, unele cuptoa
re nu lucrează la întreaga capa." țațe.
De ce ? „Din analizele efectuate —
ne spune tovarășul Dumitru Dumi
tru. secretarul comitetului de partid
al combinatului — am ajuns la con
cluzia că unii muncitori tineri nu
au suficientă experiență practică, nu
stăpinesc cu precizie tehnologiile de
lucru. D ' aceea, am organizat 52 de
cursuri de perfecționare a pregătirii
profesionale la care sînt
cuprinși
peste 11)00 de oțelari. lăcătuși, me
canici. sudori, electricieni. Sub con
ducerea inginerilor cu bogată expe
riență practică, toți muncitorii com
binatului își ridică nivelul de pregă
tire profesională la locul de muncă.
La încheierea cursurilor, fiecare pri
mește un calificativ atit pe baza răs
punsurilor date la examenul teore
tic. cit și a rezultatelor obținute la
locul de muncă in realizarea planu
lui. Tn felul acesta, in ultimele șase
luni indicele de folosire a cuptoare
lor a sporit cu aproximativ 4 la
sută".
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Date și fapte care demonstrează că întreaga

activitate din S.M.A. poate fi pusă pe baze eficiente
Se știe, eficiența constituie în fapt esența și rațiunea oricărei activi
tăți economice. Ea este cea care sintetizează in cel mai înalt grad spiritul
de gospodărire al oamenilor, probitatea lor profesională. Asemenea tutu
ror celorlalte sectoare, și in agricultură problema creșterii eficienței pro
ducției se pune și trebuie să se pună mereu cu mai multă fermitate șî
răspundere. A gindi dezvoltarea normală, sănătoasă a activității in agri
cultură inseamnă a chibzui profund și temeinic înainte de a porni la
fapte, înainte de a întreprinde orice investiție. Cu atit mai mult astăzi,
cind in agricultură este absolut necesar să se treacă la aplicarea fermă a
noului mecanism economico-financiar, a principiilor autoconducerii și
autogestiunii, adoptarea de măsuri tehnico-economi.ce și organizatorice de
natură să asigure o eficiență ridicată fiecărui sector trebuie să preocupe
mai mult conducerile unităților agricole, organele agricole județene și
csntrale. Cu mai multă fermitate trebuie să se acționeze în acest sens
pentru generalizarea experienței înaintate a unităților fruntașe, lucru
care, așa după cum rezultă și din analiza pe care o supunem atenției in
rindurile ce urmează, nu se tace intotdeauna cu răspunderea necesară.
Stațiunile pentru mecanizarea agriculturii Chiselet și Ulmeni, județul
Călărași, dispun de un număr egal de utilaje și realizează un voium de
lucrări asemănător, in raport cu suprafețele de teren pe care-și desfă
șoară activitatea. De ce prima unitate înregistrează beneficii, iar cea
de-a doua pierderi ?
ÎN DOMENIUL MECANIZĂRII,
EFICIENȚA ESTE CONDIȚIONA
TĂ DE UTILIZAREA INTENSIVA
A MIJLOACELOR MECANICE. Anul
trecut, S.M.A.
Chiselet a obținut
120 300 lei venituri pe un tractor, in
timp ce unitatea din Ulmeni a reali
zat doar 83 563 lei. Discrepanțe ase
mănătoare sînt și in ce privește mo
dul de folosire a altor mașini și uti
laje. De unde provin aceste dife
rențe ? Analiza datelor furnizate de
Trustul S.M.A. Călărași demonstrea
ză că la Chiselet cea mai mare par
te a timpului de lucru, adică 58.4
la sută din acesta, este consacrată
lucrărilor în cimp, activitate care
asigură in fapt cea mai mare parte
a veniturilor unității. Dimpotrivă, la
S.M.A. Ulmeni. pentru acește activi
tăți s-a consumat un număr de ore
aproximativ egal: 40.5 la sută'din
fondul total de timp în cimp și 39.4
la sută la reparații. Ce înseamnă
aceasta ? Că bună parte din cheltuie
lile făcute pentru repararea și intre-

tinerea utilajelor nu au putut fi
recuperate pe seama veniturilor pro
ductive. Or, dacă
luăm in calcul
numai amortismentele și cheltuielile
generale, acestea reprezintă, în cazul
celor două unități, aproape o treime
din totalul cheltuielilor. Mergînd mai
departe cu analiza și judecind lucru
rile din punctul de vedere al coope
rativelor agricole, trebuie arătat că
aceste moduri diferite de folosire a
forței medhnice se reflectă direct
asupra producțiilor, al căror nivel,
se știe,
condiționează și mărimea
veniturilor și respectiv situația economico-financiară a S.M.A.-urilor.
Utilizarea intensivă a mijloacelor
mecanice, deci folosirea timpului de
lucru cu
preponderență in cimp,
acolo unde se hotărăsc de fapt pro
ducțiile agricole,
depinde de trei
factori : calitatea reparațiilor, ex
ploatarea utilajelor și întreținerea
acestora. Să le luăm pe rind.
Calitatea reparațiilor se reflectă
cel mai exact in durata lucrărilor

agricol.e. Aceasta a fost mult mai
mare la Ulmeni decit lă Chiselet. ceea
ce a dus la imobilizarea utilajelor pe
o perioadă mai mare de timp, deci
altă sursă de pierderi pentru S.M.A.
Iată citeva exemple. Așa, bunăoară,
recoltarea porumbului a durat la
Chiselet 25 de zile, iar la Ulmeni 48
de zile. Diferențe se înregistrează și
la alte lucrări. De ce unii lucrează
mai repede și alții mai incet ? în
timp ce la S.M.A. Chiselet, pe toată
durata anului trecut s-au defectat 20
de tractoare, la Ulmeni. 142 motoare
de tractor au trebuit să fie trimise
la reparații capitale
după numai
citeva săptămini sau zile de func
ționare.
Este locul să facem precizarea că
unul din
elementele cu ponderea
cea mai mare in volumul cheltuieli
lor în S.M.A. il constituie reparațiile.
Tocmai aici apare cel mai pregnant
diferențierea intre cele două unități.
La S.M.A. Chiselet, pentru repararea
unui tractor s-au cheltuit anul trecut
în medie 10 460 lei, iar la Ulmeni
28 792 lei. Pe ansamblu, in prima
unitate volumul total al cheltuieli
lor cu reparațiile a fost mai mic
decit cel planificat cu aproape 2 mi
lioane lei, iar in cea de-a doua a
fost depășit cu 2 milioane lei.
Pe bună dreptate se pune între
barea : Dacă la S.M.A. Ulmeni s-au
consacrat mai multe ore pentru re
parații și s-au depășit cheltuielile in
același scop, de
ce se defectează
atit de multe utilaje in timpul cam
paniilor ? Una din cauze : calitatea
reparațiilor. Ne interesăm unde și
cum au fost reparate motoarele și
aflăm că la S.M.A. Chiselet in ate
lierul propriu, iar cele ale S.M.A.
Ulmeni la centrul Budești. Consultind mai multe fișe de constatare a
stării tehnice a motoarelor, întocmi
te la centrul de la Budești, atrage

atenția frecvența inițialelor „E.N.".
(exploatare necorespunzătoare), care
justifică cauzele defecțiunilor.
Să vedem și cum sint exploatate
și întreținute utilajele. Tovarășul
Dumitru Vinătoru. șeful secției Co
coni (S.M.A. Chiselet), prezintă „ca
lendarul întreținerii" care cuprinde
tot ce trebuie să facă și fac efectiv
cei 46 de tractoriști in fiecare dimi
neață : curățarea filtrelor, ungerea,
eliminarea pierderilor de ulei și
motorină, stringerea șuruburilor și
piulițelor, reglarea ș.a. Altele sint
obligațiile mecanicilor de întreținere,
ele asistenței tehnice, ale maiștrilor
și inginerilor. Cum se procedează la
Ulmeni aflăm de la inginerul-șef al
stațiunii, Constantin Ciurea. „Presați
de timp, de multe ori trecem peste
întreținerea de dimineață și trac
toarele incep lucrul așa cum au ră
mas de cu seară". Ni s-a mai relatat
că Ia Ulmeni au lost cazuri cind,
neurmărindu-se in timpul funcționă
rii temperatura lichidului de răcire
sau presiunea
uleiului, motoarele
s-au gripat și au fost trimise la re
parații capitale după numai citeva
zile de funcționare. Ce putem spune
referitor la aceste explicații decit că
reparațiile de calitate, ca și reglaje
le diferitelor mecanisme, întreți
nerea și exploatarea corectă, pe lin
gă prelungirea duratei de funcționa
re a mașinilor, au un efect pozitiv
asupra consumului de carburanți și
a nivelului producțiilor. Să ne oprim
asupra unui singur element din care
rezultă efectele pozitive pe care le
are efectuarea corectă a reglajelor
pentru consumul de combustibil. Cu
un litru de motorină la S.M.A. Chi
selet s-au
realizat
venituri din
lucrări agricole in valoare de 21 lei,
iar la S.M.A. Ulmeni Valoarea aces
tora a fost de numai 17,59 lei.

Se demonstrează astfel rolul de
terminant al pregătirii profesionale
a oamenilor muncii î.i exploatarea
eficientă a utilajelor și instalațiilor
din dotare. Nu in toate întreprinde
rile tulcene nivelul cie pregătire pro
fesională al oamenilor muncii a ț. ut
însă pasul cu aplicare. programelor
de modernizare. La întreprinderea
de construcții navale și utilaj teh
nologic. de'exemplu, s-a acumulat o
buna experiența in ce privește mo
dernizarea producției.
In
fie ‘e
secție s-au optimizat fluxurile urmărindu-se in primul rina introducerea
mecanizării și automatizării procese
lor de producție care necesită un
consum mare de manoper. . Astfel,
s-a generalizat automatizarea de.in. rii metalțiiui. se aplica pe scară
largă automatizarea confecționării
tubulaturii, iar sudura automată la
suprafețele plane s-a ext n-, la peste
80 la sută din totalul lucrărilor de
acest gen. Totuși, nivelul de pregă
tire profesională al oamenilor muncii
din această unitate nu a ținut pasul
cu procesul ue modernizare, „Media
categoriilor de încadrare a persona
lului muncitor 'tun întreprinderea
noastră este de 2.5. iar c a a lucră
rilor efectuate ajunge la 4,7. ne spu
nea tovarășul Alexandre Tudorov,
președintele consiliului oamenilor
muncii. Pentru a depăși această si
tuație am luat o serie de măsuri. In
fiecare secție și atelier s-a ana.izai
in detaliu gradul de calificare al
tuturor muncitorilor. Apoi am mers
mai departe și, o dată cu întăptu c;
programului de mod mizare, un nu
măr mare de muncitori și-aj ridicat
nivelul de cunoștințe profesiona e,
ca urmare fiind promovat'
intr-o
categorie superioară de încadrare.
Totodată, au fost organizate 80 de
cursuri de perfecționare a pregătirii
profesionale, cursuri constituite pe
tipuri de lucrări și pe meserii. Pe
lingă expunerile teoretice, inginerii
și maiștrii cu experiență care con
duc aceste cursuri efectuează de
monstrații practice în scopul însuși
rii temeinice a fiecărei tehnologii de
lucru, Concomitent, s-au organizat
cursuri speciale cu cei care nu au
corespuns exigențelor impuse de
creșterea gradului de mecanizare și
automatizare a lucrărilor".
.Neîndoielnic, măsurile întreprinse
în’ această întreprindere sint. bine
venite. Nu putem trece însă cu ve
derea faptul că.intre nivelul de pre
gătire profesională ăl personalului
muncitor și complexi atea lucrărilor
executate se menține încă un de aiaj
apreciabil. Acest decalai este gene
rat de faptul că mai intii s-au aplicat
măsurile din programul de moder
nizare și apoi s-a trecut la însușirea
noilor tehnologii.
Iată de ce. in
această întreprindere, ca de altfel și
in întreprinderea de industrializare
a peștelui, întreprinderea de prelu
crare a maselor plastice, unde se ma
nifestă aceleași tendințe, se impune
ci sistemul de perfecționare a pre
gătirii profesionale să fie astfel or
ganizat incit să devanseze programe
le de modernizare Acționindu-se in
acest mod se asigura aplicarea cu
eficiență mai mare și a măsurilor
din programele de modernizare. Co
mitetul municipal de partid are de'
asemenea obligația să extindă. să
generalizeze experiența dobindită in
acest sens, să intervină operativ pen
tru a elimina neajunsuri !■ manifes
tate in activitatea de pregătire pro
fesională a oamenilor muncii, astfel
incit fiecare muncitor și specialist să
poată contribui din pl:n 1- îndepli
nirea
exemplară a sarcinilor <!•
plan.

Neculai AMÎHULESE1
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EFECTUAREA UNOR REPARA
ȚII DE CALITATE, CA SI EX
PLOATAREA ȘI ÎNTREȚINEREA
CORECTA A UTILAJELOR DE
PIND ÎN BUNA MĂSURĂ DE NI
VELUL PREGĂTIRII PROFESIO
NALE A MECANICILOR AGRI
COLI. Datele statistice referitoare la
această problemă pun din nou in
poziție de inferioritate S.M.A. Ul
meni. unde numai 36 la sută din
mecanizatori au urmat cursurile șco
lii profesionale, pe cind la Chiselet
62 la sută s-au pregătit in această
formă de invățămint. Dacă sintem
de acord cu afirmațiile maistrului
Ion Șerban. secretarul biroului or
ganizației de bază de la S.M.A. Ul
meni. că nu poți pretinde unui lucră
tor cu pregătire sumară să cunoască
și să execute sute și sute de reglaje,
nu găsim justificată lipsa de inte
res pentru recrutarea și calificarea
tinerilor in meseria de mecanizator.
— au fost trimiși la școlarizare doar
trei tineri față de 20 la Chiselet —
care se manifestă în această unitate.
Departe de a considera epuizată
problematica vastă ce a rezultat din
discuțiile purtate in cele două uni
tăți. ne oprim aici cu relatarea fap
telor. avind ferma convingere că fac
torii direct răspunzători vor aprofun
da mai competent și cu răspundere
cauzele care stau la originea nea
junsurilor existente la S.M.A. Ul
meni și vor dispune măsurile ce se
impun in vederea redresării eco
nomice a acestei unități. Cu atit mai
mult cu cit Ia S.M.A. Ulmeni există
forțe capabile să' pună in valoare
capacitatea unei organizații de par
tid puternice, precum și a celor 2C
de cadre tehnice — ingineri ș
maiștri — și a celor peste 300 de me
canici agricoli. Realizările bune al
vecinilor de la Chiselbt pot să cor
stituie un model de urmat. Organiz
ția de partid, comitetul comunal
partid, instructorul comitetului j
dețean de partid au datoria să act
neze cu hotărire în vederea prel
rii acestei experiențe și asigur.’
tuturor condițiilor pentru buna d
fășurare a activității din acest

lucian CIUBOTAR
Mihai DUM1TRESC
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Tovarășului ALESSANDRO NATTA
Secretar general al Partidului Comunist Italian
Cu prilejul celei de-a 70-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere,
îmi face o deosebită plăcere să vă adresez, in numele Partidului Comunist
Român și al meu personal, calde felicitări, impreună cu cele mai bune urări
de sănătate și fericire personală, de noi succese in activitatea de cea mai
înaltă răspundere pe care o desfășurati in conducerea Partidului Comunist
Italian.
Comuniștii români,, animați de profunde sentimente de stimă și solida
ritate. urmăresc cu viu interes lupta Partidului Comunist Italian consacrată
mobilizării oamenilor muncii și maselor largi populare din Italia pentru în
făptuirea de transformări înnoitoare in societate, corespunzător aspirațiilor
lor fundamentale de democrație și progres.
îmi exprim convingerea că raporturile de prietenie si colaborare exis- tente intre partidele noastre se vor dezvolta și in viitor, spre binele ambelor
țări și popoare, al cauzei generale a păcii și socialismului. ,

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general
al. Partidului Comunist Român

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România
Dragă tovarășe Ceaușeșcu,
îmi face o deosebită plăcere să.vă transmitem în numele Comitetului Cen
tral al Partidului Socialist Yemenit și al Prezidiului Consiliului Suprem al
Poporului al Republicii Democrate Populare Yemen cele mai cordiale feli
citări cu ocazia sărbătoririi celei de-a 40-a aniversări a proclamării Repu
blicii.
In cei 40 de ații poporul prieten român, sub conducerea Partidului Co
munist Român, a obținut mari succese și realizări pe calea întăririi bazei
statului socialist in tara dumneavoastră. România devenind unul dintre sta
tele comunității socialiste care luptă necontenit pentru pace și securitate in
întreaga lume.
Folosim prilejul aniversării proclamării Republicii pentru a vă adresa,
încă o dată, urări de multă sănătate și fericire personală, de progres și pros
peritate pentru poporul român prieten, urarea ca relațiile dintre partidele și
popoarele țărilor noastre să se dezvolte și mai puternic.

A APĂRUT:

VIAȚA ECONOMICO-SOCIALĂ A LOCALITĂȚILOR PATRIEI

ELENA CEAUSESCU
9

DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEII"
TULCEA : Rezultate
ale modernizării producției
încă din primele zile ale acestui
an, la întreprinderea de alumină
dip Tulcea au fost aplicate in pro
ducție noi măsuri de modernizarea,
proceselor tehnologice, intre care
raționalizarea circuitelor de abur
secundar prin montarea unor oale
de condens de mare capacitate și
folosirea autoclavel.or nr. 7 și 8 ea
autoclave ele preincălzire. moderni
zarea bateriei de la instalația de
evaporare. Efectul aplicării acestor
măsuri, precum și a celor finaliza
te la .sfirșitul anului trecut se con
cretizează in sporirea volumului
producției fizice. De la începutul
anului și pină in prezent au fost
livrate suplimentar peste 1 600 de
tone de alumină calcinată, creîndu-se astfel premise pentru creș
terea in acest an cu 14 la sută a
productivității
muncii.
(Adrian
Vasiie).

VILCEA :

Microhidrocentrală
în funcțiune
In vecinătatea comunei Tomșani
— Vilcea a fost conectată la sis
temul energetic național cea de-a
doua centrală electrică avind o

putere instalată de 1.4 MW. Darea
în exploatare a acestui obiectiv,
care incununează eforturile colec
tivului de oameni ai muncii din ca
drul Antreprizei electromontaj hi
drocentrale Rîmnicu Vilcea și care a
avut loc cu aproape o lună mai de
vreme față de termenul planificat,
reprezintă o nouă dovadă a preocuoărilor stăruitoare consacrate
valorificării superioare a tuturor
resurselor energetice prin amena
jarea unui număr sporit de microlțidrocentrale pe cursurile mici de
apă din județul Vilcea. (Ion Stanciu).

MUREȘ : Ritmuri
superioare de lucru
pe șantierele de locuințe
Răspunzind cu însuflețire chemă
rii adresate
colectivelor de oa
meni
ai
muheii de tovarășul
Nicolae Ceaușeșcu. în Mesajul de
Anul 'Nou, de a-și organiza exem
plar activitatea și a obține rezul
tate superioare in producție- față
de cele din anul precedent, con
structorii mureșeni de locuințe, care
au realizat in anul trecut 2 671 de
apartamente, depășindu-și preve
derile planului, au înregistrat încă
din primele zile ale noului an
ritmuri superioare de lucru pe toa
te șantierele. Astfel, prin utili
zarea pe scară largă a unor mate
riale de construcții locale și orga

Cuvîntare la Sesiunea solemnă
a Marii Adunări Naționale
consacrată celei de-a 40-a aniversări
a proclamării Republicii

nizarea mai bună a activității la
fiecare punct de lucru, ei și-au
creat un front
de iarnă pentru
1 027 de apartamente din planul pe
acest an. majoritatea fiind in sta
dii avansate de execuție. Este de
remarcat că, in perioada care a
trecut dp la Congresul al IX-lea al
partidului și pină în prezerg, in
orașele și satele mureșene au fost
construite și puse la dispoziția oa
menilor muncii peste 60 000 de
apartamente confortabile. (Gheorghe Giurgiu).

— 24 decembrie 1987 —
EDITURA POLITICA
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BACĂU: Linie tehnologică

HAIDAR ABOU BAKR AL ATTAS
Membru al Biroului Politic al Partidului
Socialist Yemenit
Președintele Prezidiului Consiliului
Suprem al Poporului

Ridicarea nivelului calitativ
al producției
(Urmare din pag. I)
In primul rind. este o concepție
unitară a conducerii întreprinderii,
care urmărește nu numai să ofere
produse de calitate, riguros verifi
cate. dar. mai ales, să aibă de la
bun inceput certitudinea că produ
sele obținute se Încadrează in para
metrii precis stabiliți. Asta înseamnă
că. o dată inceput procesul tehnolo
gic. există garanția că produsul finit
va Îndeplini condițiile de calitate
prevăzute cu un grad de probabili
tate foarte ridicat și. de asemenea,
cunoscut.
în al doilea rind. este un sistem
de proceduri de verificare ce „pre
iau" produsul de pe planșeta proiec
tantului. il urmăresc de-a lungul
procesului de fabricație — de la
aprovizionarea cu materii prime pină
Ia finalizarea producției — si. apoi,
la utilizator, pentru a trage conclu
ziile necesare acțiunii de ..feed
back". de cbrectare a eventualelor
erori de concepție sau de execuție,
in vederea perfecționării produsului.
în al treilea rind. este un sistem
de documente, care alcătuiesc ..isto
ria" produsului, considerată încă, din
păcate, de unii conducători de uni
tăți economice ca reprezentînd o
hîrtogărie costisitoare și inutilă...
Cum se realizează, practic, un sis
tem de asigurare a calității? Desi
gur. nu ne propunem să oferim o
..rețetă", pentru așa ceva ar ti nece
sare studii amănunțite ale condiții
lor concrete, ale obiectivelor propuse.
Precizăm că sistemul de asigurare a
calității nu conduce la obținerea de
produse bune sută la sută, așa ceva
nu ar fi posibil tehnologic și nici
util economic, deoarece ar costa
foarte scump : se pot obține insă di
ferite grade de certitudine, in func
ție de destinația produsului : de la
securitate maximă pentru produsele
destinate centralelor nucleare sau
aviației p'ină la un nivel rezonabil
de siguranță, care satisface atit uti
lizatorul — prin prețul de obținere a
serviciului furnizat de produsul in
cauză — cit și producătorul, prin ni
velul costurilor sale.

De ce este nevoie de sis
teme de asigurare a calită
ții ?
...pentru că este calea cea mai
eficientă de obținere a unor produse
cu parametri ridicați și stabili. Aces
te sisteme reprezintă o treaptă nouă,
net superioară vechiului control de
calitate, static și pasiv, ele fiind de
fapt ftnpuse de practică, datorită re
zultatelor remarcabile obținute pe
linia ridicării nivelului calitativ al
produselor.
...pentru că pe piața, internațională
tot mai mult se face simțită tendința
ca. înainte de a importa un produs
— în special din categoria celor de
numite generic ..de virf" —. cumpă
rătorul să analizeze capabilitatea fur
nizorului de a-1 realiza la parametrii
solicitați, iar dovada acestei capaci
tăți este dată tocmai de funcționarea
unui sistem de asigurare a calității.
Deci, in condițiile in care unități
economice din țara noastră realizează
și exportă asemenea produse, pentru
a se putea menține in competiție.

ele trebuie să implementeze sisteme
de acest fel.
...pentru că. în paralel cu îmbună
tățirea parametrilor produselor, se
înregistrează și o reducere a costuri
lor. așa cum se poate lesne constata
cu ajutorul datelor oferite de gestiu
nea calității, privită ca un subsistem
al asigurării calității. Practica a do
vedit cu claritate că .toate cheltuieli
le ocazionate de implementarea sis
temului nu sint decit investiții din
tre cele mai profitabile, ele conducind in final la reducerea substan
țială a costurilor, la creșterea pro
ductivității muncii.
...pentru că. așa cum afirmam la
începutul acestor rinduri, într-o eco
nomie modernă calitatea este o con
diție obligatorie, esențială, care tre
buie nu numai controlată, ci si asi
gurată. garantată printr-un meca
nism coerent si atotcuprinzător.

modernă
La întreprinderea de pielărie și
încălțăminte „Partizanul" din Ba
cău a fost pusă in funcțiune o nouă
capacitate de producție. Este vorba
despre linia tehnologică profilată
pe fabricarea de incălțăminte des
tinată ■ exportului.
Realizată cu
forțe proprii, intr-un timp record,
fapt ce demonstrează capacitatea
specialiștilor și muncitorilor de aici
de a răspunde cu promptitudine
la solicitările partenerilor externi,
noua linie tehnologică a fost orga
nizată in așa fel incit să asigure
desfășurarea in flux a tuturor ope
rațiunilor. de la aprovizionarea cu
materii prime pină Ia formarea lo
turilor in vederea expedierii pro
duselor. (Gheorghe Baltă).

Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru
intervalul 7 ianuarie, ora 20 — 10 ia
nuarie. ora 20. în țară : Vremea va
fi în general închisă și se va răci în
a doua parte a. intervalului. Vor că
dea precipitații locale sub formă de
ploaie la începutul intervalului în re-

Experiența bună există, ea
trebuie extinsă, generaliza
tă! Suficiente sint argumentele pre
zentate pentru ca sistemele de
asigurare a calității să fie ex
tinse — mai iutii in unitățile
ramurilor ..de virf". in celelalte în
treprinderi care realizează produse
pentru export — iar apoi in toată
.industria. Subliniem încă o dată că
sistemul de asigurare a calității poate
oferi diferite grade de siguranță cu
privire la parametrii produsului, nu
înseamnă că se asigură o securitate
absolută și pentru un reactor nuclear,
și pentru o bicicletă. Se realizează
insă un echilibru optim intre costul
si performantele produselor, contri
buind astfel in mod direct la ridi
carea eficientei economice a activi
tății.
Desigur, sistemul de asigurare a
calității . nu este un panaceu. Dar
dacă este corect aplicat, el se autodezvoltă. se autoperfectionează. sti-,
mulind descoperirea de noi si noi re
zerve de îmbunătățire a calității.
Bunăoară, la o mare întreprindere
bucureșteană. rezultatele obținute ca
urmare a implementării unui aseme
nea sistem, deși evident bune, nu
erau, intru totul satisfăcătoare, inregistrindu-se încă reclamatii ale be
neficiarilor. In această situație, s-a
hotăra efectuarea unui „supracontrol" final, pe baze statistice, in de
pozitul de produse finite,
loturile
in care se găseau defecțiuni ce
depășeau nivelul admisibil (așanumitul „A.Q.L.") urmînd a fi re
făcute. in intregime. de către echipe
le vinovate, in afara programului,
normal de lucru. Rezultatul ? Defec
țiunile au scăzut vertiginos, demonstrind practic cit de important 'este
ca fiecare muncitor să depună toate
eforturile pentru a da numai produse
de calitate.
în aceeași ordine de idei, este
elocventă deviza adoptâtă de o re
numită firmă producătoare de echi
pament electronic, destinat in special
centralelor nucleare și altor obiec
tive care reclamă o securitate deo
sebită : „atunci cind sistemul do asi
gurare a calității nu ne va mai sa
tisface, vom renunța la această treabă
și ne vom apuca de altceva I".

Euqen RADULESCU

orașului iși amintesc despre FalezaNord a. orașului lucruri nu tocmai
plăcute. O aglomerare de
căsuțe
mici înghesuite una in alta, cu străzi
înguste prost pavate, atirnate par
că in spinarea unui mai abrupt si
părăsit unde se aruncau gunoaiele
orașului. Amenajarea acestei, să-i
zicem, ripe dintre portul Tomis si
stațiunea' Mamaia. în lungime de
peste 5 km devenise mai mult decit
necesară. Vastul protect de recon
strucție a falezei constănțene a fost
conceput și urmărit sub permanenta
îndrumare a secretarului general al
partidului care, cu prilejul fiecărei
vizite de lucru în municipiu, s-a in
teresat îndeaproape de stadiul lu
crărilor. Noutatea acestui impresio
nant proiect a constat în aceea că
aici s-a inceput mai intii cu execu
ția digurilor de apărare ,a coastei și
cu scopul de sporire a' suprafeței
plajei, apoi cu lucrările de consoli
dare a malurilor prin taluzări și. în
sfîrșit. continuîndu-se cu ampla
sarea viitoare'o'- blocuri de lotuințe,
construcții social-cuiturale, adică cu
înălțarea noului cartier in ansamblu.

cinema

• Teatrul Național (14 7171. Sala
mare) : Zbor deasupra unui cuib de
cuci — 18: (sala Amfiteatru) : Un
anotimp fără nume — 18
• Filarmonica
„George Enescu"
(15 68 75. Ateneul Român) : Concert
simfonic. Dirijor : Jean-Claude Bernăde (Franța). Solistă :
Alexandra
Guțtt — 18
• Opera Română (13 18 37) :
Seară
de balet „Mtbail Jora* — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : Pa
rada melodiilor — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) :
Secretul familiei Posket — 18: («ala
Grădina Icoanei. 11 95 44) : Diminea
ță pierdută — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Coriolan
- 18
• Teatrul Foarte
MJc
(14 09 05) :
Bărbatul și... femeile — 18.30
• Teatrul de comedie (16 64 60) :
Sfintul Mitică Blajlnu — 18
• Teatrul „C. I. Nott.ara" (59 31 03,
sala Magheru) : Floarea de cactus —
18: (sala Studio) : Idioata — 18,30
• Teatrul Ciulești
(sala
Ciulești,
18 04 85) : Bărbierul din Sevilla — 18
• Teatru! satlric-muzleal „C. Tănase" (sala Savoy, 13 56 78) : Savoy,
Savoy — 18

Vo

O AMPLA LUCRARE: MODER
NIZAREA FALEZEI. Mai virstnicii

“1--------glunile din vestul și sud-vestul țării,
apoi în cele din est si sud-est. Spre
sfirșitul intervalului
ploile
se
vor
transforma în lapoviță și ninsoare.
Vîntul va prezenta unele intensificări
spre sfirșitul intervalului în regiunile
estice și sud-estice cu’ viteze de' pină
la 55 km pe oră și la munte cu viteze
de Dină la 100 km pe oră. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între mi
nus 6 și plus 4 grade, mai coborîte în
ultima noapte, iar cele maxime intre
minus 2 și plus 8 grade.

teatre

® De Ia Congresul al IX-lea
al partidului municipiul
Constanța a crescut cu
85 000 da apartamente ®
„Faleza-Nord" sau cel mai
coîîwIsx șantier al orașu
lui @ „Bulevardul Mării" o mare arteră pietonală
pe... malul mării
PROIECȚIE SPRE VIITOR.

22,00 închiderea programului

vremea

Orașul cu fața spre mare
pe drumul sistematizării

cația constructivă a poporului nos
tru situează România pe unul din
primele locuri in lume, in privința
ritmului construcțiilor de locuințe.
Ca expresie a aplicării politicii
profund umaniste a partidului, azi,
numărul locuințelor nou construite
a crescut de peste 6 ori față de cit
se edificase in cele două decenii an
terioare Congresului al IX-lea. Ast
fel. in prezent, peste 82 la sută din
populația tării locuiește în case noi.
Neîndoielnic, sistematizarea si ur
banizarea localităților — ca parte a
amplului proces de transformare în
noitoare a țării — reprezintă unul
dintre .elementele cele .mai complexe
prin faptul că reflectă atit nivelul de
civilizație atins, cit și pentru că
prefigurează viitorul, viitorul noii
civilizații socialiste. Tocmai din
aceste considerente derivă marea
răspundere a organelor locale ale
puterii de stat pentru înfăptuirea
prevederilor programului de sistema
tizare și modernizare a localităților.
lnscriindu-șe in vastul proces de
dezvoltare economico-sociala a tării,
județul Constanța a cunoscut in
ultimele două decenii o dezvol
tare fără precedent. Canalul Du
năre — Marea Neagră sau canalul
Poarta Albă — Midia-Năvodari. Cen
trala nuclearo-eiectrică Cernavodă,
Combinatul petrochimic Midia-Năvodaii. extinderea șantierelor navale
Constanța. Mangalia. Năvodari, a
portului Constanța Sud — citeva din
mările obiective ale județului si ță
rii construite in acești ani — au pro
dus mutații insemnate in dezvoltarea
economico-socială. in sfera
popu
lației și. implicit, in sfera urbanizării.
Iar nevoia de locuințe,-de confort a
miilor de oameni ai muncii s-a con
cretizat in construirea numai in ul
timii 22 decani, in municipiul Con
stanța. a peste 85 000 de noi apar
tamente.

21.30 Telejurnal
21,40 Melodii de neuitat

20,00 Telejurnal
20,20 Omagiu — documentar (color)

ALI SALEM AL’BEEDH
Secretar general al Comitetului Central
al Partidului Socialist Yemenit

20<40 Din inima întregii Românii. Spec
tacol
* literar-muzical-coregraflc
(color)

• Filmul românesc — cronică vie a
epopeii societății socialiste : Cale li
beră : PATRIA (11 86 25) — 9: II;
13: 15: 17; 19. FLOREASCA (.33 21 79)
— 15: 17: 10
• Grupaj de filme documentar-artistice sub genericul : Cunună de
lauri : SCALA (11 03 72) — 9: 11 : 13;
15: 17; 19
O Cale liberă — 15: 17: 19. Luptătorul
cu sabia — 9; 11: 13 : FLOREASCA
(33 21 79)
• Vulcanul stins — 15: 17: 19. Program pentru copii — 9; 11: 13 :
ARTA (21 31 86)
» Moromețli : PROGRESUL (23 94 10)
— '.5: 18
*9 Program special nentru eonii șl
tineret: DOINA (16 33 38) — 9: 11 ;
13: 15: 17; 19
n Pădurea de fagi: STUDIO (59 53 15)
— 10: 12.30; 15; 17: 19
O Totul se plătește : VICTORIA
(16 28 70) — 9: li: 13: 15; 17: 19. FE
ROVIAR (50 51 40) — 9: 11: 13: 15;
17: 19. FLAMURA (85 77 12) — 9: 11 ;
13: 15: 17: 19
4* Secretul Iui Nemesis: SALA MICA
A PALATULUI — 17.15: '9.30. VII
TORUL (10 67 40) — 14: 16.30: 19
• Paso doble pentru trei : TIMPURI
NOI (15 61101 — 9: 11: 13: 15: 17: 19
• o
femeie
singură :
BUZEȘTI
(50 43 33) — 15; 17: 19
• Cucoana Chirita : DACIA (30 35 94)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19

BULETIN RUTIER
Informații și recomandări de ia Inspectoratul General
ai Miliției — Direcția circulație

Din noua arhitectură a municipiului Constanța
„Ideea centrală a amplasării acestui
întins ansamblu r- ne. spunea
Gheorghe Dumitrașcu, directorul In
stitutului Județean
de
Proiectări
Constanța — este aceea de a evita
linearitatea și de a construi cu o ar
hitectură deschisă tuturor innoirilor,
dar și tradiției, frumosului și utilu
lui. Nu a fost vorba de a impodobi
pur și simplu faleza cu blocuri ară
toase. care să aibă cel puțin cite o
fereastră orientată spre mare, cit a
pune la punct un ansamblu arhitec
tural modern, care să țină seama de
condițiile locului, de
intensitatea
soarelui și a vintului dar ș de cele
mai diverse cerințe ale locuitorilor,
adică de creajrea unor condiții cit
mai bune de viață. Nu construim
doar numai pentru locatarii de azi.
ci și pentru
generațiile
viitoare.
Vorbind de noutățile arhitecturale aș
mai aminti cele două piațete preco
nizate a fi amplasate una la SDitalul Militar, cealaltă in apropierea
Străzii Zorelelor prin care mii de
cbnstănțeni din toate zonele orașu
lui vor putea accede direct la țăr
mul mării, despre faptul că tot aici
va fi amenajat un parc de două hec
tare. ca și despre faptul că dinspre
mare cartierul va fi mărginit de un
bulevard pietonal. ..Bulevardul Mă
rii" in lungime totală de 5 km din
care s-au amenajat deja primele sute
de metri".
1 800 APARTAMENTE ÎN FOLO
SINȚA. Fiind o lucrare complexă de

mare anvergură, cum er» si firesc,
execuția falezei a fost începută pe
două mari tronsoane cuprinse între

străzile Ciprian Porumbescu și Ion
Rațiu și intre b-dul Republicii -y
Spitalul militar — str. Eroilor. Iar
proiectanții ca și constructorii, indi
ferent ue locul lor de muncă au de
pus susținute eforturi pentru gră
birea execuției lucrărilor, pentru ca
litatea construcțiilor.
In apul 1986
citeva mii de cetățeni ai municipiu
lui au trăit bucuria mutării in pri
mele 1 000 de apartamente date in
folosință in acest^ nou cartier, pentru
ca in anul 1987 să mai fie date i.i i<>losință incă 800 de apartamente din
totalul celor 4 000 proiectate a fi
construite pină in anul 1990. Noul
cartier, ale cărui blocuri multe sint ,
premiere arhitecturale in județ, va
determina fără îndoială și un nou
mod de comportament al locuitorilor
săi. Fie și numai prin faptul că fie
care parte a ansamblului — bloc, alee,
parc. Spațiu comercial — este și va fi
și in continuare finisat o dată cu cele
lalte. tocmai din necesitatea de a nu
se degrada terenul prin eventualele
remedieri. Că este așa m-am con
vins zilele trecute cind am intilnit
numeroși locatari care lucrau la fi
nisarea aleilor, la amenajarea spații
lor dintre blocuri, intr-un cuvînt. fă
ceau tot ce le stă in putință pentru
ca „fața" cartierului să arate cit mai
frumoasă, cit mai cochetă.
Cartierul Faleza-Nord. supranumit
deja de locuitorii săi ..Orașul Soare
lui", va reprezenta in fina! nu numai
liantul dintre oraș și stațiunea Ma
maia. ci și noua și moderna față,
dinspre mare, a orașului.

Virqil MIHA1LOV1C1

Temperaturile mai ridicate pentru
această perioadă a anului și vremea
in general frumoasă au creat pe
multe șosele condiții favorabile
deplasării autovehiculelor. Deși, in
primele zile ale anului, marea
. majoritate a celor aflâți la volan
au circulat corect, preventiv, au fost
și automobiliști care, tentați de con
dițiile mai bune de drum, au apăsat
mai mult decit trebuia pedala de
accelerație. Se reamintește automobiliștilor oportunitatea cuplării
centurilor de siguranță, care trebuie
utilizate și de către pasageri. Unele
autoturisme sint dotate prin con
strucție cu centuri de siguranță și
pentru ocupanții banchetei din spa
te și. ca atare, se impune folosirea
acestora.
In nopțile mai reci există frecvent
condiții pentru formarea poleiului,
mai ales acolo undă in cursul zilei a
plouat ori s-a format ceață. Alter
nanța unor porțiuni de drum rela
tiv uscate cu altele alunecoase
poate surprinde, mai ales in pri
mele ore ale zilei, cind vizibili
tatea este afectată de ceață, refle
xele necesare pilotării mașinii încă
nu s-au format, iar automobilistul
este, de obicei, mai grăbit.
Reducind adeseori vizibilitatea la
cițiva metri, ceața constituie un
mare impediment, mai ales pentru
cei grăbiți peste măsură, pentru cei
care apasă prea mult pedala de ac
celerație. fără a gîndi că in spatele
„perdelei" se pot afla o căruță sau un
pieton care circulă pe carosabil, un
vehicul staționat, o curbă sau o por

țiune de drum deosebit de alune
coasă.
Se recomandă conducătorilor de ve
hicule hipo și bicicliștilor ca in con
diții de vizibilitate mult diminuată,
mai ales pe ceață, să evite, deplasă
rile noaptea pe artere intens circu
late sau să le limiteze la strictul
necesar. Echiparea acestor vehicule
cu sursă de lumină și elemente re
flectorizante (catadioptrii) va permi
te observarea lor de la distantă de
către șoferi.
Nu trebuie neglijat nici aspectul
tehnic al deplasărilor automobilistice,
buna funcționare a mecanismelor »i
sistemelor ce concură la securitatea
călătorilor. în sezonul rece, solicită
rile la câre este supus automobilul
sporesc considerabil, iar neglijarea
sau aminarea remedierii unor de
fecțiuni minore poate genera si
tuații periculoase.
Multă precauție este necesară și
din partea pietonilor, care in acest
sezon trebuie să aibă in vedere fap
tul că posibilitățile celor de la volan
de a-i observa si proteja sint limi
tate. mai ales noaptea, pe polei sau
în condiții de ceață.
O deosebită atenție se impune
din partea conducătorilor auto la
trecerea prin dreptul locurilor de
joacă
pentru copii.
Informăm automobiliștii amatori
că in zilele de duminică 10 si 24 ia
nuarie vor circula autoturismele pro
prietate personală avind număr de
înmatriculare fără sot. iar in zilele
de 17 și 31 ianuarie cele avind nu
măr de înmatriculare cu soț.

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
• în cadrul concursului internațional de natație de la Adelaide
(Australia) — trei victorii româ
nești 1 Tamara Costache a terminat
învingătoare in proba de 30 m liber,
cu timpul de 26"06/100. fiind urma
tă de Kristin Otto (R.D. Germană)
— 26”49l/100 și Livia Copariu (Româ
nia) — 26’ 53/100 : Stela Pura 4-a
clasat prima in proba de 200 rh flu
ture. cronometrată cu 2’11"05/100. ur
mată fiind de Kathleen Nord (R.D.
Germană) — 2’H’’23/100 și Jane
Johnston (Australia) — 2'14”75/100,
iar echipa de ștafetă 4X100 m liber
(Tamara Costache, Livia Copariu,
Luminița Dobrescu și Stela Pura) a
Ocupat, de asemenea, primul loc cu
timpul de 3‘52”85/100. în proba de
200 m spate, ciștigată de Cornelia
Sirch (R.D. Germană) — 2’12”64 100,
Anca Pătrăscoiu s-a situat pe locul
doi. cu 2T3"50/100.
• In prima zi a concursului in
ternațional de patinaj viteză de la

Innsbruck, sportiva româncă Ileana
Cleteșteanu a ciștigat proba de 500
m. cu timpul de 43”20/100. Pe locu
rile următoare s-au clasat Ulrike
Adeberg (R.D. Germană) — 43”75/100,
Mihaela Dascălu (România) — 43”85/
100 și Claudia Pechstein (R.D. Ger
mană) — 43'96/100.
• în, turneul international mascu
lin de handbal ce se desfășoară la
Koethen (R.D. Germană), echipa Di
namo București a intrecut cu sco
rul de 17—13 (8—8) formația sovie
tică S.I.I. Zaporoje. Alte rezultate :
Tatra Koprivnice — Uddevalla (Sue
dia) 8—7 : S.C. Koethen — S.C. Mag
deburg 15—14.
• Pugilistul italian Gianfranco
Roși și-a păstrat titlul mondial la
categoria mijlocie-mică (versiunea
W.B.C.) invingindu-1 prin K.O.. in
repriza a 7-a. pe americanul Duane
Thomas, in cadrul unei gale desfă
șurate la Roma. în virstă de 30 de
ani. Roși are în p'almares 43 de vic
torii și numai două infringeri.
i
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• „SISTEME INTEGRATE DE
CALCULATOARE Șl ROBOȚI".

Deși orașul Tokio se află la o distanță de
numai 110 km, la fabrica de roboți „Fanuc"
orice vizitator are impresia că se află pe
un tărim al anticipației, notează revista
franceză
„Industries
et
Techniques".
Toate procesele de producție din aceas
tă unitate sint sub comanda unui calcu
lator central. Un operator stă postat
in fața unor monitoare TV și. in
caz că observă o deficiență. oprește
robotul defect., iar calculatorul programea
ză din nou respectivul proces productiv, făcind abstracție de elementul scos temporar
din uz. în mgdie însă, un robot de aici se
defectează numai o dată la 50 de luni.
„Fanuc", cea mai renumită societate din
Japonia pentru producerea de mașini-unelte, este, pină în prezent, cea mai auto
\ matizată fabrică din lume. înființată în
ea ocupă o suprafață de 400 000 mp.
\ 1972.
După atiția ani de funcționare neîntrerup
\ tă, această unitate cu 1 500 de angajați re-

prezintă o valoare de 6 miliarde de dolari,
fiind societatea japoneză cu cel mai ridi
cat profit.
în prezent, „Fanuc" produce 70 la sută
din roboții industriali folosiți in Japonia
și 50 la sută dintre cei dc pe piața mon
dială. Inițial, roboții industriali erau niște
mașini care executau doar mișcări foarte
simple. Acum, ei sint in stare să execute
și mișcări complexe, dar se urmărește
obiectivul realizării de roboți inteligenți
care să poată lua singuri hotăriri simple.
Fabrica viitorului ar urma să fie un „sis
tem integrat de calculatoare și roboți", care
să proiecteze și să fabrice produsele „de
la A la Z".
Principalele avantaje ale folosirii robo
ților ? Ei lucrează 24 de ore din 24, iar
produsele obținute sint de calitate ridicată
și constantă. Actualmente, in Japonia, pes
te 20 la sută din toate lucrările de mon
taj se realizează de către roboți. Un in
stitut de cercetări finanțat de Ministerul
Comerțului și Industriei Internaționale din
Japonia proiectează in prezent roboți inte-

ligenți care Să lucreze pe fundul mărilor
și in alte locuri cu periculozitate ridicată.
Va periclita insă slujbele muncitorilor in
troducerea roboților in industrie ? Direc
torul general al fabricii „Fanuc" răspunde
răspicat : „Va fi nevoie de și mai mulți
oameni pentru a produce un număr și mai
mare de roboți și pentru a-i vinde".

• RECLAME CU HOLOGRA
ME. în Marea Britanie și-a făcut debutul
publicitatea în trei dimensiuni. Aparatul
utilizat in acest scop se numește „RotoMessage" și are la bază tehnica hologra
fică. Instalat in vitrinele magazinelor, de
exemplu, aparatul proiectează o serie de
patru rnesaie luminoase care plutesc în
aer. in mijlocul străzii. Astfel, este foarte
puțin probabil că persoanele care circulă
pe trotuare sau pe partea carosabilă a
drumului să nu observe mesajele in ima
gini tridimensionale, cel puțin atunci cind
se văd puse in situația... de a le tra
versa.

1

• NYLON, CU AJUTORUL
UNEI EMZIME. O nouă cale de obți
nere. biotehnologică de data aceasta, cu
ajutorul unei enzime. a unui material
nylon a fost elaborată de societatea da
neza „Novo Industri". informează revista
francez’â ..La Recherche", tn mod obișnuit,
„nylonul-6“ se obține prin transformarea
chimică a unor produse rezultate in urma
rafinării petrolului : benzen, toluen, fenol.
După o serie de reacții, cu ajutorul unui
catalizator chimic, se obține o amidă. din
care rezultă nylon. prin polimerizare.
Acest procedeu bine pus la punct și puțin
costisitor are insă un inconvenient major:
sinteza fiecărui kilogram de „nylon-6“
este însoțită de producerea a trei kilograme de sulfat de amoniu, un deșeu total
inutilizabil. Noul procedeu nu mai presupune folosirea unui catalizator chimic. ci
a unuia enzimatic care acționează insă
asupra altor produse de bază. Reacția por
nește de la adiponitril. compus format in
urma unei reacții de „condensare" a aci-

dului adipic cu acid cianhidric. Nitrilaza,
respectiv enzima care acționează asupra
adiponitrilului. det.erminind formarea unei
amide ușor transformabile in nylon, a
inceput să fie comercializată din aceste
zile, de către societatea ..Novo Industri".
care speră că noul procedeu se va impune
in industria maselor plastice din Dane
marca.

•

SALVAREA

ANTIBIOTICE

LOR ? Pe plan mondial, un fenomen
deosebit de îngrijorător pentru industria
farmaceutică il constituie creșterea spec
taculoasă a rezistenței microbilor la an
tibioticele clasice. Iată însă că, de curind,
așa cum anunța revista „Sciences et Ave
nir". o echipă internațională de biologi a
reușit să elucideze structura tridimensio
nală a penicilinazei, enzimă produsă de
bacteriile devenite rezistente la penicilină.
Altfel spus, s-a reușit demascarea unuia
dintre factorii care zădărnicesc tratamen
tul cu unul dintre principatele antibiotice

folosite In prezent. însemnătatea acestei
descoperiri este- mare. Pe de o parte, ea
ii va ajuta pe biologi să inteleagă mai
bine cum dobindesc, in general, și alți
germeni bacterieni rezistență Ia antibio
tice. Pe de altă parte, cunoașterea exacta
a structurii enzimei care „sabotează" penicilina va permite, fără indoială. fabricarea unor antibiotice mai eficiente, bunăoară, prin asocierea unor substante care
ar inhiba enzima dăunătoare.

•

ÎN

LEGITIMĂ

Pentru a putea lupta cu paraziții care le
atacă, plantele secretă diverse substanțe
toxice pentru agresori. Astfel, cartoful
produce leptină, substanță, in doze mări,
toxică pină și pentru om. Din fericire
insă, aceasta nu este prezentă decit in
frunzele plantei. Interesante revelații asu
pra sistemului de apărare al cartofului au
fost făcute de un colectiv de cercetători
din cadrul Ministerului Agriculturii al
S.U.A.
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Manifestări consacrate aniversării
proclamării Republicii

Expresie a interesului deosebit și profundei

aprecieri față de strălucita activitate științifică
în Austria a apărut volumul:

ELENA CEAUȘESCU

„PROGRESE IN CHIMIA Șl TEHNOLOGIA POLIMERILOR"
VIENA 6 (Agerpres). - Expresie a interesului deosebit manifestat , care se bucură prodigioasa sa activitate în domeniul cercetării știinîn lumea științifică austriacă față ,de opera tovarășei academician
țifice, în Austria a apărut volumul : Elena Ceaușescu - „Progrese
doctor inginer Elena Ceaușescu, a înaltei aprecieri și prețuiri de
în chimia și tehnologia polimerilor".
Apărută în prestigioasa editură
„Bohmann", lucrarea a fost pre
zentată în cadrul unei manifestări
omagiale desfășurate la. Viena la
Centrul cultural austriac din Pala
tul Palffy. La festivitate au parti
cipat dr. Rudolf Bohmann. directo
rul general al editurii „Bohmann,
*
președintele Asociației editorilor
din Austria, prof. Ernst Wogrolly.
directorul Centrului național de
cercetări și încercări în domeniul
maselor plastice, dr. Klaus Draxler. adjunct al ministrului științei
și tehnologiei, ing. Herman Reischitz. secretarul general al Aso
ciației de prietenie Austria —
România. De asemenea, au fost
prezenți reprezentanți ai Ministe
rului Federal al Economiei, ai Ca
merei de comerț, ai Uniunii in
dustriașilor. ai Oficiului de presă
de pe lingă Cancelaria federală,
directori și reprezentanți ai unor
firme și instituții de cercetare și
producție din țiomeniul chimiei, re
prezentanți ai Universității tehni
ce din Viena. ai cercurilor de afa
ceri. ziariști.
Lucrare de înaltă ținută științi
fică. volumul „Progrese în chimia
și tehnologia polimerilor" pune
pregnant, in evidență personalita
tea și cercetările științifice remar
cabile ale tovarășei academician
doctor inginer Elena Ceaușescu. a
cărei vastă activitate în domeniul
cercetării, al organizării și dezvol
tării științei și invățămintului din
țara noastră se integrează organic
in preocupările partidului și sta
tului de a pune cuceririle gîndirii
științifice in slujba
progresu
lui multilateral al patriei.
In același timp, această nouă
apariție editorială din opera știin
țifică a tovarășei Elena Ceaușescu
reflectă o dată mai rpult deosebita
stimă și prețuire de care se bucură
pe plan internațional marcanta sa
contribuție la adincirea cunoașterii
științifice, la definirea modalități
lor de folosire a rezultatelor cer
cetării, a noilor descoperiri știin
țifice in folosul progresului tutu
ror națiunilor.
Intr-un mesaj adresat tovarășei
academician doctor inginer Elena
Ceaușescu, directorul general al
editurii „Bohmann"
subliniază :
„Sintem deosebit de mindri de fap
tul că editura noastră a putut
publica ediția austriacă a acestei
opere. Reputați specialiști au re
levat înaltul nivel științific al căr
ții dumneavoastră, importanța ei
pentru toți cei ce iși desfășoară
activitatea în domeniul ei de pro
fil, intărindu-ne convingerea că această lucrare trebuie pusă la în
demâna cercetătorilor din Austria.
Înaltele dumneavoastră merite pe
tărimul științei sporesc necontenit
prestigiul Institutului Central de
Chimie, al cărui Consiliu Științific
îl conduceți. Rezultatele de mare
valoare ale cercetărilor pe care le
întreprindeți aduc mari foloase dez
voltării, in continuare, a chimiei
pe plan mondial, contribuind, tot
odată, la intensificarea colaborării
tehnico-științifice și culturale din
tre România și Austria. Vă doresc
mult succes în activitatea dumnea
voastră multilaterală, de înaltă răs
pundere".
Noul volum, care prezintă rezul
tate recente ale cercetărilor iniția
te și conduse de tovarășa academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu,
face parte dintr-o importantă serie
de lucrări consacrate aspectelor
fundamentale și practice ale chi
miei macromoleculare.' In prefața
volumului, cunoscutul om de știin
ță austriac prof. univ. dr. docent
Ernst Wogrolly subliniază : „Este
pentru prima dată cind in Austria

:

•..... Ti

Evocînd aprecierea deo
sebită de care se bucură
în rîndul specialiștilor
Elena Ceaușescu
opera științifică a tova
rășei Elena Ceaușescu,
prof. univ. dr. docent
Ernst Wogrolly prezintă,
în continuare, pe capito
le,
conținutul
lucrării
„Progrese în chimța și
tehnologia
polimerilor",
relevînd atît contribuțiile
esențiale aduse de autor
la cunoașterea teoretică
în domeniu, cît și aspec
tele direct aplicative, de
inginerie tehnologică și
proiectare de produs.
„Cu
sentimentul în
dreptățit că această operă
remarcabilă — arată, în
încheiere, autorul prefe
ței — va trezi la cititorul
competent de limbă ger
mană interesul și consi
derația pe care le merită
pe deplin, ne exprimăm
convingerea fermă că pu
blicarea lucrării repre
zintă o contribuție va
loroasă la dezvoltarea pe
mai departe a relațiilor
romăno-austriece in do
meniul științific', precum
și la întărirea colaborării
internaționale".
apare o astfel de lucrare, ce între
Festivitatea în cadrul căreia a fost
gește vasta suită de studii științi
prezentat noul volum ai tovarășei
fice ale academicianului doctor in
academician doctor inginer Elena
giner Elena Ceaușescu, incluzind
Ceaușescu a fost deschisă de direc
peste 100 de lucrări științifice și
torul editurii „Bohmann", dr. Ru
monografii în acest domeniu al ști
dolf Bohmann, care a spus : „Este
inței — operă ce a atras interesul
o deosebită plăcere pentru mine să
deosebit al cercurilor de specialita
prezint lucrarea de mare valoare,
te din diferite țări.
intitulată „Progrese în chimia și
tehnologia polimerilor, al cărei
Aceste cercetări — arată, în con
autor este academicianul doctor
tinuare, autorul prefeței — care se
inginer Elena Ceaușescu. in mod
referă la subiecte de mare actuali
tradițional, editura „Bohmann" este
tate cum sint polimerizarea stereospecifică a izoprenului și butadie- ' specializată în tipărirea de lucrări
științifice,
in special din domeniul
nei, polimerizarea anionică, sinteza
chimiei. Consider drept o misiune
plastifianților, rășinile hidrocarbo
de mare răspundere de a prezenta
nate, prepararea trăns-polipentespecialiștilor asemenea lucrări va
namerului și-au găsit recunoașterea
loroase, dintr-un domeniu de im
internațională in alegerea academi
portanță majoră pentru progresul
cianului doctor inginer Elena
economic". Relevind interesul pe
Ceaușescu ca membru a numeroa
care editura I-a manifestat de la
se foruri academice din întreaga
început
pentru opera științifică a
lume.
autorului, vorbitorul a arătat că
Prim viceprim-ministru al guver
„in mod deosebit s-a impus aten
nului și președintele Consiliului
ției nivelul științific înalt al cer
Național al Științei și tnvățămincetării în domeniul chimiei exis
tului din România, academician
tent in România". „Prezentind pu
doctor inginer Elena Ceaușescu are
blicului de specialitate acest vo
merite deosebite in Orientarea cer
lum, a subliniat directorul
edi
cetării și ingineriei tehnologice ro
turii, o facem cu ■conștiința că
mânești in direcțiile valorificării
este vorba de o operă modernă,
superioare a resurselor natural^ ale
complexă, înnoitoare".
țării, obținerii de produse cu inalți
In continuare a luat cuvintul
parametri tehnico-economici, des
prof. univ. dr. docent Ernst Wog
chiderii de noi căi in domeniul asi
rolly, directorul Centrului național
gurării materiilor prime și energiei.
de cercetări și încercări în dome
Astfel, la inițiativa eminentului
niul maselor plastice, care a spus,
savant, a fost creat renumitul In
între altele : „Fiind preocupat de
stitut Central de Chimie din Bucu
asigurarea exactității traducerii no
rești, care s-a aflat, timp de mai
țiunilor de specialitate, am fost
mulți ani, sub conducerea sa direc
primul care a putut cunoaște in
tă. In această perioadă a fost ela
profunzime conținutul lucrării. Pot
borată o gamă largă de noi tehno
afirma, de aceea, că noul vo.lum
logii, a căror valoare a fost recu
al distinsului savant român prezin
noscută prin Srevetele înregistrate
tă o importanță deosebită. Lu
atit in România, cit și in străină
crarea face dovada unor cercetări
tate. Academician doctor inginer
complexe, desfășurate sub condu
Elena Ceaușescu îndrumă în con- - cerea directă a unui mare specia
tinuare activitatea institutului, în
list in chimia macromoleculară, așa
calitate de președinte al Consiliului
cum este academicianul doctor in
Științific al acestuia".
giner Elena Ceaușescu". Vorbito
rul a subliniat rolul și meritele
In continuare, prof. univ. dr. do
deosebite
ale
tovarășei Elena
cent Ernst Wogrolly arată că încă
Ceaușescu în dezvoltarea școlii ro
de la crearea institutului, în anul
mânești de chimie, in organizarea
1970, în baza orientărilor date de
instituțională și dezvoltarea cerce
tării științifice în ansamblu din
academicianul Elena Ceaușescu,
țara noastră. „Din punctul de vepetrochimia s-a numărat printre
derg^al omului de știință — a spus
domeniile prioritare de cercetare,
in continuare vorbitorul — lucrarea
in cadrul căreia tehnologia mase- . prezintă un mare interes. Sint su
lor plastice deține o deosebită pon
puse atenției noutăți și descoperiri
dere.
•
de mare însemnătate pentru progre

sul chimiei macromoleculare, pen
tru alte domenii ale cercetării ști
ințifice. Pe întreaga întindere a
lucrării se manifestă cu putere ca
pacitatea de analiză a specialistu
lui, a cercetătorului de inaltă va
loare. Este o deosebită onoare pen
tru noi să putem tipări șt difuza o
asemenea lucrare. Considerăm insă
editarea acestui valoros volum
doar ca o primă inițiativă, ca un
bun început, și îmi exprim încre
derea intr-o tot mai rodnică con
lucrare intre oamenii de știință
austrieci și români în toate .dome
niile de activitate. Sint convins că
această carte se va bucura de un
mare succes în rîndul specialiștilor
de limbă germană"..
La rîndul său, Herman Reischitz,
secretarul general al Asociației de
prietenie Austria—România, a sub
liniat că editarea volumului „Pro
grese în chimia și tehnologia poli
merilor" constituie o ilustrare a bu
nelor relații de colaborare pe di
verse planuri dintre cele două țări.
„România,
a arătat vorbitorul.
prezintă imaginea unei țări ce cu
noaște un ritm înalt de dezvolta
re economică. îndeosebi in ultimii
20 de ani a fost creată o industrie
modernă, chimia și petrochimia inregistrînd ritmuri de dezvoltare din
cele mai ridicate. S-a dezvoltat,
totodată, pe un plan larg, cerce
tarea științifică. Un rol esențial in
această privință a avut academicia
nul doctor inginer Elena Ceaușescu,
iar lucrarea de față constituie o
elocventă ilustrare a nivelului ști
inței românești" — a spus în în
cheiere vorbitorul, exprimind spe
ranța în extinderea contactelor și
a colaborării dintre oamenii de
știință români și austrieci.
Elogiind marea actualitate a
lucrării, dr. ing. Bernhard Turkfeld,
președintele firmei „Aichon". a re
levat. la rîndul său. bunele legături
de colaborare cu România, at
mosfera prietenească ce caracteri
zează contactele și -cooperarea în
domeniul chimiei, ca și în alte do
menii ale vieții economice și știin
țifice. El a rugat să se transmită
tovarășei academician doctor in
giner Elena Ceaușescu cele mai
calde salutări ■ și urări de noi
succese in activitatea multilaterală
de mare
răspundere pe care o
desfășoară.
Cu prilejul festivității, la Palatul
Pallfy a fost organizată o expozi
ție de fotografii infățișînd reali
zările remarcabile obținute de
poporul
român
în dezvoltarea
multilaterală a țării, îndeosebi în
perioada inaugurată de Congresul
al IX-lea al partidului, de cind in
fruntea partidului
și statului se
află tovarășul Nicolae Ceaușescu.
In imagini sugestive, s-au prezen
tat marile ctitorii ale acestei epoci,
care au transformat geografia pa
triei. înfăptuirile de seamă ce au
înălțat România pe noi trepte de
progres și civilizație.
în același cadru, a fost organiza
tă o expoziție de carte românească,
la loc de frunte aflindu-se opere
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu
traduse peste hotare, lucrări din
opera
științifică
a ’ tovarășei
academician doctor inginer Elena
Ceaușescu. Participanții la festivi
tatea de Ia Viena au adus un cald
omagiu tovarășei academician doc
tor inginer Elena Ceaușescu. adresindu-i felicitări cu ocazia zilei de
naștere, urări de noi succese in
nobila activitate pe care o consacră
progresului
științei.
propășirii
României socialiste, unirii efortu
rilor oamenilor de știință și cultu
ră de pretutindeni pentru ca re
zultatele cercetării, cuceririle ge
niului uman să slujească binelui și
fericirii oamenilor, pentru împli
nirea năzuințelor de libertate, pro
gres și pace ale popoarelor.

blicității un pachet de măsuri eco
nomice de austeritate, menit să
frineze risipa de fonduri financiare
și să asigure utilizarea lor pentru
soluționarea
problemelor majore
cu care se confruntă in prezent economia națională. Se preconizea
ză, între altele, reducerea parcu
rilor de mașini neutilizate în scop
productiv, interzicerea tranzacții
lor imobiliare din sectorul admi
nistrației de stat, limitarea cheltu
ielilor de reprezentare în interio
rul și exteriorul tării.

de ori mai repede decît cele mai
moderne mașini electronice de cal
cul actuale, relatează săptămînalul
„Time", care menționează că o se
rie întreagă de firme militare au
manifestat deja un interes deose
bit față dă noul tip de computere.
După cum apreciază specialiștii,
în cazul în care cercetările vor fi
fructuoase, un asemenea compu
ter va putea prelua .conducerea și
supravegherea desfășurării progra
mului „războiul stelelor", fără
participarea omului. Pe de altă
parte, menționează ziarul „The
Christian Science Monitor", o ast
fel de perspectivă este extrem de
periculoasă, avînd in vedere ero
rile datorate unor cauze diverse,
ce ar putea provoca, accidental,
declanșarea unui conflict nuclear.

Fortschritte
inderChemie
uus TaLio.ogie
der Polymem

ILE DE PRESA
e scurt
TREI
AVIOANE
MILITARE
SUD-AFRICANE, care efectuau mi
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siuni de luptă asupra pozițiilor ar
matei guvernamentale angoleze,
au fost doborite in zona orașului
DECLARAȚIE. Președintele Bra
Cuito Cuanavale. din sudul terito
ziliei. Jose Sarney, a desemnat in
riului Angolei — informează un
funcția de ministru al finanțelor
comunicat dat publicității la Luan
— post rămas vacant după demisia
da. Pe de altă parte, se anunță că
lui Luis Bresser Pereira — pe
unităti de comando sud-africane.
Mailson da Nobrega. Intr-o decla
care acționează pe teritoriul Ango
lei. împreună cu forte antiguver- ' rație făcută la Brasilia, da Nobre
ga a arătat că-i revine sarcina di
namentale au atacat și avariat
ficilă de a conduce faza a doua a
un pod strategic in provincia cen
negocierilor dintre Brazilia si băn
trală Bie.
cile creditoare străine în problema
rambursării
datoriei
externe —
CONDAMNARE
A POLITICII
plata dobinzilor Pe 1988 și 1989 —
AGRESIVE A R.S.A. In cursul
si de a adopta măsuri ferme de
unei întilniri cu șefii misiunilor
combatere a inflației.
diplomatice acreditați lâ Maputo,
președintele Mozambicului. Joa
SITUAȚIA DIN HAITI. Mai
quim Quissano. a apreciat că su
multe organizații politice, sindica
dul Africii va rămîne o zonă de
le
și profesionale din Haiti au dat
tensiune și conflict atit timp cît
publicității, la Port-au-Prince. o
la Pretoria se va menține la putere
declarație în care se pronunță pen
un regim bazat pe discriminare ra
tru formarea unui guvern provizo
sială. 'Guvernul de la Pretoria nu
riu capabil să asigure organizarea
este numai un exponent al apart
și desfășurarea democratică a ale
heidului opresiv, dar și un ele
gerilor
parlamentare
prevăzute
ment destabilizator. date fiind nu
pentru 17 ianuarie.
meroasele și repetatele acte de agresiune întreprinse Împotriva ta
NAȚIONALIZARE. Președintele
rilor africane vecine, fie direct fie
Perului, Alan Garcia, a hotărît tre
prin susținerea unor grupări ostile
cerea în proprietatea statului a su
actualelor regimuri, a adăugat pre
cursalei din tară a firmei elveție
ședintele.
ne „Nestle".
PLENARA. La Paris s-au desfă
șurat lucrările plenarei C.C. al
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Partidului Comunist Francez con
sacrate pregătirilor în vederea ale
gerilor prezidențiale ce vor avea
loc în primăvara acestui an.

MASURI DE AUSTERITATE. In
capitala Mexicului a fost dat pu

SUPERCOMPUTER.
Concernul
american „International Business
Machines" a început cercetările in
vederea producerii unui Supercom
puter ce va acționa de circa o sută

CAPRICIILE VREMII
• De peste 120 de ani, în Ceho
slovacia nu a mai fost înregistrată
o iarnă similară cu cea de acum.
Temperaturile neobișnuit de ridi
cate pentru luna ianuarie au fă
cut ca in sudul Morâviei si Slova
ciei. ca și in alte regiuni ale tării,
în poienile din păduri și in parcu
rile orașelor să înflorească violete
le și ghioceii. Au îmbobocit liliacul
și pomii fructiferi și au apărut
viespile, iar in livezi se aude cîntecul graurilor • O ploaie cu fulge
re și tunete s-a abătut miercuri asupra orașului Kiev, capitala Ucrai
nei sovietice. în miez de iarnă un
asemenea fenomen meteorologic
constituie o raritate — menționea
ză specialiștii. El se datorează
frontului de aer cald ce a pătruns
pe teritoriul
Ucrainei dinspre
Oceanul Atlantic • Asupra unei

însemnate părți
din teritoriul
S.U.A.. dinspre Oceanul înghețat de
Nord s-a abătut un puternic ciclon,
insotit de ninsori abundente. Masa
de aer polar afectează cu precăde
re regiunile estice ale Stațelor Unite. în statele Minnesota. Wiscon
sin si Maine mercurul termome
trelor a coborît sub minus 30 grade
Celsius. în timp ce la New York se
înregistrează minus 25 de grade.
Prima cădere de zăpadă din acest an
a determinat un aflux de oameni
fără adăpost la azilurile si așa Pli
ne din capitala S.U.A. Potrivit or
ganizației de caritate C.C.N.V., ci
tată de ziarul „Washington Post",
aproximativ 7 000 de persoane sint
nevoite să doarmă sub eerul liber
deoarece nu au reușit să-si găseas
că un adăpost.
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BEIJING 6 (Agerpres). — In ca
drul manifestărilor organizate in
R.P. Chineză in cinstea celei de-a
40-a aniversări a proclamării Repu
blicii în România. Asociația de prie
tenie China—România și Asociația
de prietenie a poporului chinez cu
străinătatea au organizat, la Beijing,
o adunare festivă. Au participat Li
Qiang, președintele Asociației de
prietenie
China—România. Zhang
Wenjin, președintele Asociației de
prietenie a poporului chinez cu
străinătatea, Qian Qichen, adjunct
al ministrului afacerilor exter
ne.
Li
Shuzheng, * adjunct
al
șefului Secției pentru relații ex
terne a C.C. al P.C. Chinez, repre
zentanți ai Ministerului Apărării
Naționale, aî altor ministere și in
stituții centrale, precum și reprezen
tanți ai oamenilor muncii din capi
tala chineză.
în cuvintul vorbitorilor s-au rele
vat glorioasa tradiție revoluționară a
poporului român și mărețele succese
obținute, îndeosebi în perioada de
după Congresul al IX-lea al parti
dului.
în deschiderea manifestării au fost
vizionate o expoziție de carte cuprinzînd, la loc de frunte,- volume
din opera secretarului general. al
partidului, președintele Republicii,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, și o
expoziție de fotografii prezentînd
secvențe din viața și activitatea oa
menilor muncii din România.
De asemenea, a avut loc o adunare
festivă organizată de Universitatea
Poporului Chinez și Institutul de stu
dii pentru țările socialiste din capi
tala Chinei. Cu această ocazie, au
fost predate universității lucrări în
limbile română și chineză din opera

In consiliul

secretarului general al partidului,
președintele Republicii, tovarășul
Nicolae Ceaușescu.

MOSCOVA 6 (Agerpres)
— La
Muzeul de istorie al orașului Mos
cova a fost deschisă o expoziție
consacrată celei de-a 40-a aniversări
a proclamării Republicii in România.
La vernisaj au luat parte N. P. Silkova. adjunct al ministrului culturii
al U.R.S.S., reprezentanți ai Secției
relații externe a C.C. al P.C.U.S., ai
Ministerului Afacerilor Externe, oa
meni de cultură, un numeros public.
în alocuțiunile
rostite cu acest
prilej a fost evocată semnificația
evenimentului, s-au relevat succese
le obținute de poporul nostru, sub
conducerea
Partidului
Comunist
Român, în dezvoltarea economicosocială în cei 40 de ani care au tre
cut de la proclamarea Republicii.

de securitate

acestora la demonstrațiile ce au avut
loc în ultima perioadă in teritoriile
respective. Documentul cere Israe
lului să respecte Convenția din 1949
de la Geneva privind tratamentul
populației civile în timp de război,
reafirmînd că această convenție se
aplică și populației din
teritoriile
arabe ocupate de Israel în urma
războiului din 1967.

V

E
Opinia publică din țara noastră
urmărește cu vie îngrijorare ulti
mele evoluții din teritoriile arabe
ocupate de pe malul de vest al Ior
danului și Gaza. Așa cum se știe, de
la începutul lunii decembrie în
această regiune s-a creat o situație
deosebit de gravă ca urmare a fap
tului că autoritățile israeliene și-au
intensificat acțiunile represive Îm
potriva populației palestiniene. O
serie de persoane arestate au fost
amenințate cu expulzarea. Aceste
măsuri au ascuțit considerabil ten
siunea în teritoriile arabe ocupate,
provocînd, totodată, vii proteste tn
întreaga lume. Consiliul de Secu
ritate, întrunit Ia . 6 ianuarie în ca
drul procedurii de urgență, a adop
tat in unanimitate o rezoluție prin
care cere Israelului să anuleze hotărirea de expulzare a locuitorilor
palestinieni din teritoriile ocupate.
Aceste luări de poziție dau expre
sie sentimentelor de profundă îngri
jorare pe care le prowoacă pretutin
deni nesocotirea aspirațiilor legitime
ale poporului palestinian. Este ne
cesar ca Israelul să pună capăt ac
telor agresive împotriva populației
palestiniene din teritoriile arabe ocu
pate, să respecte rezoluția Consiliu
lui de Securitate, convențiile inter
naționale, inclusiv cea de la Geneva
din 1949. privind tratamentul popu
lației civile în timp de război.
Situația creată ca urmarea inten
sificării tensiunii în teritoriile arabe
ocupate impune să se acționeze cu
■Și mai multă hotărîre în vederea so
luționării
pe cale politică a pro
blemelor din Orientul Mijlociu.

PRAGA B (Agerpres) — In cadrul
acțiunilor de marcare în R.S. Ceho
slovacă a celei de-a 40-a aniversări
a proclamării Republicii în Româ
nia. la Școala Politică Superioară
din Praga a C.C. al P.C. din Ceho
slovacia a fost organizată o adunare
la care au participat membri ai
conducerii școlii, cadre didactice și
studenți.
în alocuțiunile rostite cu acest
prilej s-au evidențiat importanta
•actului istoric de la 30 Decembrie
1947, succesele dobîndite de țara
noastră pe calea dezvoltării econo
mice și sociale în anii socialismului,
mai ales după Congresul al IX-lea
al P.C.R.

VARȘOVIA 6 (Agerpres). — în ca
drul unei conferințe de presă orga
nizate Ia Varșovia cu prilejul celei
ISLAMABAD 6 (Agerpres). — La
de-a 40-a aniversări a proclamării
„Liquat Memorial Hall", din Rawal
Republicii s-au reliefat importanța
pindi,
a avut loc inaugurarea oficială
și semnificația istorică a actului de
a expoziției „Imagini din România".
la 30 Decembrie 1947.
Au participat Nisar Muhammad
Au fost relevate, totodată, realiză
rile remarcabile obținute de poporul , Khan, ministrul federal al culturii,
sportului și turismului, reprezentanți
român în ultimele patru decenii în
ai ministerului Afacerilor Externe,
dezvoltarea social-economică a țării,
ai Consiliului Național al Artelor
mai ales în anii de după Congresul
din Pakistan, un numeros public.
al IX-lea al P.C.R.
Cu acest prilej, a fost organizat un
In alocuțiunile rostite au fost re
stand de carte, în care la loc de
liefate semnificația actului de la 30
cinste au fost prezentate lucrări din
Decembrie 1947, rezultatele remar
gîndirea social-politică a tovarășului
cabile obținute de poporul român în
Nicolae Ceaușescu. De asemenea, au
construcția vieții sale noi, socialiste,
fost expuse lucrări științifice ale to
varășei academician doctor inginer
cursul
ascendent
al raporturilor
Elena Ceaușescu.
româno-pakistaneze.

Rezoluție care cere Israelului
anularea hotăririi de expulzare
a unor locuitori palestinieni
NAȚIUNILE UNITE (Agerpres). —
Consiliul de Securitate al
O.N.U.,
întrunit în cadrul procedurii de ur
gență pentru examinarea
situației
din teritoriile ocupate de pe malul
vestic al Iordanului și Gaza, a adop
tat, în unanimitate, o rezoluție prin
care cere Israelului să anuleze hotărirea de expulzare a locuitorilor pa
lestinieni, motivată prin participarea

La întîlnirea prietenească prilejui
tă de evenjmentul marcat au parti
cipat Janusz Kubasiewicz. membru
supleant al Biroului Politic al C.C.
al P.M.U.P., prim-secretar al Comi
tetului municipal de partid Varșo
via, alte persoane oficiale.

Gravitatea evenimentelor pune si
mai puternic în evidență necesi
tatea intensificării eforturilor și
acțiunilor pentru a se ajunge cît mai
curînd, pe calea tratativelor, la in
staurarea unei păci globale, trainice
și juste in Orientul Mijlociu, care să
ducă la retragerea Israelului din te
ritoriile arabe ocupate ca urrAare a
războiului din 1967. la rezolvarea
problemei poporului palestinian, prin
recunoașterea dreptului său la auto
determinare — inclusiv la crearea
unui stat propriu, independent — la
asigurarea integrității, suveranității
Si securității tuturor statelor din
această zonă.
în acest sens este necesar să se ajungă cit mai grabnic la organizarea
unei conferințe internaționale, sub
egida O.N.U., la care să participe
toate părțile interesate, inclusiv
O.E.P., ca reprezentant unic și legi
tim al poporului palestinian, pre
cum și Israelul si membrii permanenți ai Consiliului de Securitate.
Ideea convocării unei asemenea con
ferințe pentru care România mili
tează cu consecventă întrunește as
tăzi o tot mai largă recunoaștere in
ternațională. în favoarea ei se pro
nunță numeroși șefi de state si de
guverne, oameni politici si reprezen
tanți ai opiniei publice. Numai prin
tratative, prin soluții negociate se va
putea ajunge la instaurarea păcii în
această zonă a lumii care cunoaște
de mai multe decenii o stare de per
manentă si continuă tensiune si. care
constituie o amenințare la adresa
vieții pașnice a tuturor popoarelor.
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Dialogul—singura cale pentru soluționarea
problemelor
KUWEIT 6 (Agerpres). — Intr-un
interviu acordat ziarului kuweitian
,;A1-Anbaa“ președintele Egiptului,
Hosni Mubarak, s-a pronunțat pen
tru soluționarea negociată a oricăror
probleme litigioase. Războiul, a spus
el, nu rezolvă situația litigioasă din
tre Iran și Irak, dialogul fiind sin
gura cale de soluționare a acestui
conflict distrugător. Președintele Mu
barak s-a pronunțat pentru conti
nuarea, cooperării dintre Egipt și sta
tele din zona Golfului și a chemat
țările arabe să inițieze o acțiune co
mună vizînd incetarea războiului
dintre Iran și Irak, relevă agențiile
M.E.N.A. și K.U.N.A.

egale a tuturor părților din conflic
tul arabo-israelian. inclusiv Organi
zația pentru, Eliberarea Palestinei, și
a celor cinci țări membre permanen
te ale Consiliului de Securitate,
transmit agențiile M.A.P. și F.A.N.A.

RABAT 6 (Agerpres). — In ora
șul marocan Ifrane s-a desfășurat
reuniunea extraordinară a Comitetu
lui Al-Qods (pentru Ierusalim), sub
conducerea regelui' Hassan al II-lea
al Marocului, președintele comite
tului. consacrată examinării situației
din teritoriile ocupate. Participanții
au adoptat o serie de recomandări
In care Comitetul reafirmă condam
narea ocupației israeliene, politica și
practicile israeliene inumane a căror
victimă este populația palestiniană din
teritoriile ocupate. Totodată. Comi
tetul Al-Qods cheamă la organiza
rea în cel mai scurt timp a unei
conferințe internaționa’le pentru pace
în Orientul Mijlociu, sub auspiciile
O.N.U., cu participarea cu drepturi

NAȚIUNILE UNITE 6 (Agerpres).
— în cadrul contactelor diplomati
ce menite să ducă la soluționarea
pe cale politică a conflictului din
tre Iran și Irak, secretarul general
al O.N.U., Javier Perez de Cuellar,
s-a întîlnit cu șefii misiunilor per
manente la Națiunile Unite ale ce
lor două țări. în același scop. Ja
vier Perez de Cuellar a conferit, de
asemenea, cu reprezentanți ai Con
siliului de Cooperare al Golfului.
Pe de altă parte, președintele Con
siliului de Securitate a analizat si
tuația din zona Golfului și perspec
tivele transpunerii în viață a pre
vederilor rezoluției 598 a Consiliu
lui cu reprezentanții permanent., la
O.N.U. ai Algeriei. Argentinei. Bra
ziliei și R. P. Chineze, țări membre
ale acestui organism.

HARARE 6 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Zimbabwe, Ro
bert Mugabe, a declarat că pacea,
securitatea și stabilitatea în Orientul
Mijlociu pot fi înfăptuite numai dacă
vor fi adoptate măsuri pentru solu
ționarea problemei palestiniene prin
convocarea de urgență a unei confe
rințe internaționale de pace in aceas
tă regiune.
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incetarea cursei
înarmărilor problema centrală
a omenirii
LONDRA. — Primul ministru al
Norvegiei, Groo Harlem Brundtland, a arătat intr-un interviu că
o zonă denuclearizată in nordul
Europei ar putea reprezenta un aport important la slăbirea încor
dării intre Est si Vest. Noi consi
derăm — a precizat premierul —
că o asemenea zonă denuclearizată
ar putea fi o componentă a unei
înțelegeri mai largi între Vest și
Est in legătură cu securitatea con
tinentului european. Un acord de
acest gen trebuie să fie insotit de
o reducere reală si echilibrată a
înarmărilor.

BONN. — Hans-Dietrich Gen
scher, ministrul de externe al R.F.
Germania, a apreciat, la o confe
rință de presă tinută la Bonn, câ
„lumea’are nevoie de interzicerea
tuturor armelor chimice, și nu de
producerea tot mai perfecționată
a acestor substanțe de luptă". Re
luarea producției armelor chimice
binare, foarte moderne, de către
S.U.A. — a subliniat el — arată cit
este de urgentă incheierea unui acord privind interzicerea mijloace
lor chimice de luptă, arată agen
țiile D.P.A. si A.D.N.
WASHINGTON. — Cunoscuta or
ganizație
obștească
americană
„Uniunea oamenilor de știință
*
preocupați
1 a dat publicității o de
clarație prin care cere guvernului
Statelor Unite să renunțe la poli
tica de înarmări supradimensiona
te. în document se' apreciază că
renunțarea la politica de înarmare
este cerută de „posibilitățile unice"
care au apărut azi, după semnarea
Tratatului sovieto-american privind
eliminarea rachetelor nucleare cu
rază medie de acțiune și operativtactice. în prezent — se arată în
document — au apărut speranțe
reale ca U.R.S.S. și S.U.A. să ajun
gă la reduceri substanțiale âle ar
senalelor lor de arme nucleare
strategice.

WASHINGTON. — Gary Hart,
candidat la învestitura Partidului
Democrat pentru alegerile prezi
dențiale de anul acesta din S.U.A..
a declarat, intr-un interviu televi
zat, că sprijină ideea încheierii
unui tratat sovieto-american asu
pra reducerii cu 50 la sută a arma
mentelor strategice ofensive. EI s-a
pronunțat împotriva experimentării
de armamente destinate programu
lui american „Inițiativa de Apăra
re Strategică" și s-a pronunțat în
favoarea eliminării oricărui obsta
col din calea realizării unei redu
ceri reale a armamentelor.
JAKARTA. — într-o declarație
făcută presei, ministrul de externe
al Indoneziei. Mochtar Kusumaatmadja. a arătat că tara sa va con
tinua să acționeze în vederea insti
tuirii în lume a unui climat de
oace si securitate si pentru pro
gresul general al umanității. Mi
nistrul indonezian a adăugat că
sînt necesare. în acest an. noi eforturi susținute pentru reducerea
tensiunii pe plan internațional.

încercări de a opri scăderea
continuă a cursului dolarului
WASHINGTON 6 (Agerpres). - —
Guvernele S.U.A. și ale altor state
occidentale au intervenit pe piețele
valutare, in ultima perioadă, achiziționind între 2 și 3 miliarde dolari
in cadrul unui efort de oprire a scă
derii continue a cursului monedei
americane — fenomen cu puternică
influență destabilizatoare in siste
mul financiar internațional. Unii
analiști financiari interpretează aces
te achiziții ca un semn al îngrijoră
rii guvernelor principalelor state in
dustrializate occidentale față de o
nouă eventuală cădere necontrolată
a cursului monedei americane, ceea
ce ar avea efecte profunde pe pie
țele valutare occidentale. precum și
în ansamblul economiei și comerțu
lui internațional.
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